ค�ำน�ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำ� หนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
คือ การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต มีเป้าหมายเพื่อท�ำให้ชีวิตทั้งบุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ ประชาชนในชุมชน ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปมีชวี ติ ทีด่ ี ซึง่ ยุทธศาสตร์ดา้ นการเกษตร
อินทรีย์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ 3 ด้านที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก�ำหนดไว้ในแผนการพัฒนาดังกล่าว
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 และได้มีการรวบรวมองค์ความรู้
ด้านการเกษตรอินทรีย์ของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อน�ำมาเผยแพร่ในเอกสาร
วิชาการ เรือ่ ง เกษตรอินทรียแ์ ม่โจ้ ซึง่ มีเนือ้ หาประกอบด้วยสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มาตรฐานและการรับรองเกษตรอินทรีย์ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ การควบคุมศัตรูพืชส�ำหรับเกษตรอินทรีย์ พืชสมุนไพรเพื่อการเกษตร
อินทรีย์ การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วผลิตผลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์ และการตลาดเกษตร
อินทรีย์ น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ยทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นและการพัฒนาการเกษตร
อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยฯ และประเทศต่อไป
ขอขอบคุณ คณาจารย์ และนักวิจัยทุก ๆ ท่านที่ได้กรุณาเขียนบทความลงตีพิมพ์ในเอกสาร
วิชาการเล่มนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ตลอดจนคณะผู้จัดท�ำเอกสารวิชาการเล่มนี้
จนส�ำเร็จ
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สถานการณ์เกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

บทน�ำ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ เป็ น กระแสโลกที่ ภ าคส่ ว นต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ภ าคประชาชน สั ง คม เอกชน
และภาครัฐต่างมองเห็นโอกาสการท�ำธุรกิจบนระบบนิเวศที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์
ได้เริม่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่สมัยทีม่ นุษย์เริม่ รูจ้ กั การท�ำเกษตรโดยการปลูกพืช เลีย้ งสัตว์มานานกว่า 10,000 ปี
ซึ่ ง เป็ น การท� ำ การเกษตรที่ อ าศั ย และพึ่ ง พาธรรมชาติ และการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุด ต่อมาการเกษตรได้มกี ารท�ำเพือ่ ประโยชน์เพือ่ การค้าขายมากขึน้ มีการน�ำเอาปัจจัย
ด้านการผลิตจากทั้งธรรมชาติและการสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช  สารหรือ
ฮอร์โมนต่าง ๆ กับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน
กับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทั้งมนุษย์และสัตว์ กระแสของการท�ำการเกษตรที่ไม่มี
ผลกระทบดังกล่าวได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยในหลาย ๆ ประเทศนั้นได้เริ่มกันมานานแล้ว
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มมีการพัฒนา และเริ่มการขับเคลื่อนอย่างจริงจังขึ้น
เพราะต้องยอมรับว่าตลาดโลกนั้นมีความต้องการสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมีมากขึ้น เนื่องจาก
ผู ้ บ ริ โ ภคให้ ค วามใส่ ใจเรื่ อ งของสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพของอาหารที่ จ ะเข้ า สู ่ ร ่ า งกาย การจะท� ำ
เกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนได้นั้น ต้องมาจากการรวมกลุ่ม วางแผนผลิต พัฒนาระบบ และสร้างตลาด
ให้เข้มแข็งด้วย
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สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของโลก
การผลิตเกษตรอินทรีย์
ในต่ า งประเทศ หลาย ๆ ประเทศได้ เริ่ ม ท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ กั น มานานแล้ ว เช่ น
ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น โดยมีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้น
ของทั้งพื้นที่และจ�ำนวนเกษตรกรที่ท�ำการเกษตรอินทรีย์อย่างเนื่อง ส�ำหรับในประเทศสวีเดนนั้น
มีรายงานว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2513-2523 ได้เกิด green wave โดยคนในเมืองอพยพเข้าไปท�ำ
เกษตรอินทรียใ์ นชนบทและได้ตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะท�ำเกษตรอินทรียใ์ ห้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2523
และ 20 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกก็มีหลากหลาย เช่น
ไวน์ อิ น ทรี ย ์ ที่ ผ ลิ ต จากองุ ่ น อิ น ทรี ย ์ ช็ อ คโกแลตที่ ท� ำ จากโกโก้ อิ น ทรี ย ์ นมอิ น ทรี ย ์ ไก่ อิ น ทรี ย ์
ฝ้ายอินทรีย์ กาแฟอินทรีย์ ชาอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ ถัว่ เหลืองอินทรีย์ หน่อไม้ฝรัง่ อินทรีย์ ข้าวโพดอ่อน
อินทรีย์ กล้วยหอมอินทรีย์ สับปะรดอินทรีย์ ส้มอินทรีย์ และแอปเปิลอินทรีย์ เป็นต้น
จากข้อมูลสถิตกิ ารท�ำเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของโลก ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2557
(ค.ศ.1999-2014) (ภาพที่ 1.1) พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกเกือบทุกแห่ง โดยในบางแห่ง
มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ตลอด เช่น ในทวีปยุโรป ส่วนในบางพื้นที่มีการเพิ่มในลักษณะ
ก้าวกระโดดในบางปี แล้วอาจมีการชะลอตัวในช่วงระยะเวลาหนึง่ แล้วเพิม่ ขึน้ อีก เช่น ทวีปโอเชียเนีย
โดยจะเห็นว่า โอเชียเนีย มีพื้นที่ท�ำการเกษตรอินทรีย์มากกว่าทวีปอื่น ๆ อย่างชัดเจน

ภาพที่ 1.1 การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ระหว่าง พ.ศ. 2542-2557 (ค.ศ.1999-2014)
ในส่วนต่าง ๆ ของโลก
ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2560
2

เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture

จากรายงานสถิติเกษตรอินทรีย์ โดยสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (Research Institute of
Organic Agriculture - FiBL) ในสวิสเซอร์แลนด์ และ IFOAM - Organics International พบว่า
ในปี พ.ศ. 2558 มี ก ารขยายตั ว ของพื้ น ที่ ก ารผลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย ์ โ ลกเพิ่ ม ขึ้ น เกื อ บ 30 ล้ า นไร่
เมือ่ เทียบกับในปี พ.ศ. 2557 โดยมี 172 ประเทศทัว่ โลกทีท่ ำ� การเกษตรอินทรีย์ มีพนื้ ทีเ่ กษตรอินทรีย์
รวมกันกว่า 273.13 ล้านไร่ ซึ่งประเทศออสเตรเลียยังเป็นผู้น�ำในด้านพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์
โดยมีพนื้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียป์ ระมาณ 107.5 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม เป็นพืน้ ที่
ส�ำหรับใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวเกษตรอินทรีย์ถึง 97 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ประเทศอาร์เจนตินา
มีพนื้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียป์ ระมาณ 19.38 ล้านไร่ และประเทศสหรัฐอเมริกา
มีพนื้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียป์ ระมาณ 13.75 ล้านไร่ ส่วนประเทศทีม่ สี ดั ส่วนพืน้
ที่การเกษตรของประเทศที่ท�ำเกษตรอินทรีย์มากเป็น 3 ล�ำดับแรกของโลก คือ หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ลิ ก เตนสไตน์ และประเทศออสเตรี ย นอกจากนี้ มี ป ระเทศที่ มี สั ด ส่ ว นพื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย ์
มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่การเกษตรของประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 โดยทั่วโลกรวมกัน
มี เกษตรกรท� ำ ฟาร์มอินทรีย์ก ว่า 2.3 ล้านฟาร์ ม ส่ วนประเทศที่ มี เ กษตรกรท� ำ เกษตรอิ นทรี ย ์
มากที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ประเทศอินเดีย อูกันดา และเม็กซิโก (ตารางที่ 1.2)
ตารางที่ 1.1 ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนพืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียต์ อ่ พืน้ ทีก่ ารเกษตรของประเทศมากในปี พ.ศ. 2558
ชื่อประเทศ
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์
ลิกเตนสไตน์
ออสเตรีย
สวีเดน
เอสโตเนีย
ซามัว
สวิสเซอร์แลนด์
เซาตูเมและปรินซิปี
ลัตเวีย
สาธารณรัฐเช็ก
อิตาลี

สัดส่วนพื้นที่ (เปอร์เซ็นต์)
36.3
30.9
19.4
16.4
16.2
14.3
12.7
12.0
11.2
11.1
10.8
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ตารางที่ 1.2 ประเทศที่มีเกษตรกรท�ำฟาร์มเกษตรอินทรีย์มากและจ�ำนวนฟาร์มในปี พ.ศ. 2558
ชื่อประเทศ
อินเดีย
อูกันดา
เม็กซิโก
ฟิลิปปินส์
แทนซาเนีย

จ�ำนวนฟาร์ม (แห่ง)
650,000
190,552
169,703
165,974
148,610

สถานการณ์ เ กษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นปี พ.ศ. 2559 มี ป ระเทศมากถึ ง 178 ประเทศที่ มี ก าร
ท�ำเกษตรอินทรีย์ มีพื้นที่ที่ได้รับการจัดการฟาร์มแบบอินทรีย์รวมทั้งสิ้น 361.25 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2558 ถึง 46.88 ล้านไร่ (15 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่เพื่อท�ำเกษตรอินทรีย์
ที่มากที่สุด โดยที่ประเทศออสเตรเลียยังเป็นประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใหญ่ที่สุดคือ มีพื้นที่
เกษตรอินทรียป์ ระมาณ 170 ล้านไร่ รองลงมาคือ ประเทศอาร์เจนตินา มีพนื้ ทีเ่ กษตรอินทรียป์ ระมาณ
18.75 ล้านไร่ และประเทศจีน มีพนื้ ทีเ่ กษตรอินทรียป์ ระมาณ 14.38 ล้านไร่ โดยทีเ่ กือบครึง่ หนึง่ ของพืน้ ที่
เกษตรกรรมอินทรีย์ของโลกอยู่ในทวีปโอเชียเนีย คือ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ประมาณ 170.63 ล้านไร่
ตามมาด้วยทวีปยุโรป มีพนื้ ทีเ่ กษตรอินทรียป์ ระมาณ 84.38 ล้านไร่ (23 เปอร์เซ็นต์) และลาตินอเมริกา
มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ประมาณ 44.56 ล้านไร่ (12 เปอร์เซ็นต์) (ภาพที่ 1.2) ส�ำหรับประเทศที่มี
พื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต่อพื้นที่เกษตรทั้งหมดมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ พบว่า มี 15
ประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ถึง 10 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า โดยประเทศที่มีส่วนแบ่งพื้นที่ฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ต่อพื้นที่เกษตรสูง 3 อันดับของโลก ได้แก่ ประเทศลิกเตนสไตน์ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ประมาณ 37.7 เปอร์เซ็นต์ หมูเ่ กาะเฟรนช์พอลินเี ชีย มีพนื้ ทีเ่ กษตรอินทรียป์ ระมาณ 31.3 เปอร์เซ็นต์
และประเทศซามัว มีพนื้ ทีเ่ กษตรอินทรียป์ ระมาณ 22.4 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 1.3) มีผผู้ ลิตเกษตรอินทรีย์
ทัว่ โลกมากถึง 2.7 ล้านราย โดยประเทศอินเดียก�ำลังกลายเป็นประเทศทีม่ จี ำ� นวนผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์
สูงสุดคือ 835,200 ราย รองลงมา ได้แก่ ประเทศอูกานดา มีจำ� นวนผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ 210,352 ราย
และประเทศเม็กซิโก มีจ�ำนวนผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 210,000 ราย (ภาพที่ 1.4)
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ภาพที่ 1.2   พื้นที่ปลูกเกษตรอินทรีย์ในปี พ.ศ. 2559
      ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2561

ภาพที่ 1.3   ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนพืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียต์ อ่ พืน้ ทีก่ ารเกษตรของประเทศมากในปี พ.ศ. 2559
     ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2561
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ภาพที่ 1.4   ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนพืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียต์ อ่ พืน้ ทีก่ ารเกษตรของประเทศมากในปี พ.ศ. 2559
     ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2561
ส�ำหรับสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลกในปี พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (FiBL)
และสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM - Organics International) ได้รายงานข้อมูลเกษตร
อินทรียข์ องโลก พบว่า มีแนวโน้มความต้องการของผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ โดยสะท้อนให้เห็นในการเติบโต
ของตลาดอย่างมีนัยส�ำคัญในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีเกษตรกร
จ�ำนวนมากใช้ที่ดินท�ำการเกษตรด้วยระบบอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์มากขึ้น
การตลาดเกษตรอินทรีย์
ส�ำหรับสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของโลก ในปี พ.ศ. 2544 พบว่า มีมูลค่า
ประมาณ 19,000 ล้านยูโร โดยตลาดส่วนใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าประมาณ 8,600 ล้านยูโร
รองลงมาคือ สหภาพยุโรป มีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านยูโร และประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่าประมาณ
6
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2,700 ล้ า นยู โร โดยมี อั ต ราขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย 25 เปอร์ เซ็ น ต์ ต ่ อ ปี ส� ำ หรั บ ประเทศ
ที่มีการซื้อขายเกษตรอินทรีย์มากที่สุด 10 อันดับแรกของโลก คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
เยอรมั น อั ง กฤษ อิ ต าลี ฝรั่ ง เศส สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ เดนมาร์ ก ออสเตรเลี ย เนเธอร์ แ ลนด์
และประเทศสวี เ ดน ในส่ ว นของราคาสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ โ ดยทั่ ว ไปจะสู ง กว่ า สิ น ค้ า ปกติ
25-50 เปอร์ เซ็ น ต์ อย่ า งไรก็ ต าม ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ปริ ม าณสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ทั่ ว โลก
มีเพียงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าทั้งหมด หลังจากนั้น 10 กว่าปี การตลาดเกษตร
อินทรีย์ของโลกมีการเติบโตขึ้นมาก จากการประเมินในปี พ.ศ. 2557 ของบริษัท Organic Monitor
พบว่า การตลาดเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกน่าจะมีมูลค่าสูงกว่า 60,000 ล้านเหรียญยูโร โดยตลาด
ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 27,100 ล้านยูโร รองลงมาคือ ตลาด
เกษตรอินทรีย์ในประเทศเยอรมัน มีมูลค่าประมาณ 7,900 ล้านยูโร ประเทศฝรั่งเศส มีมูลค่า
ประมาณ 4,800 ล้านยูโร และประเทศจีน มีมูลค่าประมาณ 3,700 ล้านยูโร แต่ตลาดเกษตร
อิ น ทรี ย ์ ที่ เ ติ บ โตสู ง สุ ด คื อ ประเทศสวี เ ดน ซึ่ ง มี ก ารเติ บ โตกว่ า 40 เปอร์ เซ็ น ต์ ส่ ว นประเทศ
ที่ มี อั ต ราการบริ โ ภคเกษตรอิ น ทรี ย ์ สู ง สุ ด คื อ ประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ที่ ป ระชาชนใช้ จ ่ า ยเงิ น
ประมาณ 221 ยูโร/คน/ปี ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์  รองลงมาคือ ประเทศลักแซมเบิร์ก
ประชาชนใช้จ่ายเงินประมาณ 164 ยูโร/คน/ปี
ตลาดเกษตรอินทรีย์ยังคงเติบโตทั่วโลก บริษัทวิจัยด้านตลาดอินทรีย์ได้ประมาณการตลาด
ทั่วโลกส�ำหรับอาหารอินทรีย์ มีมูลค่าประมาณมากกว่า 70,000 ล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งตลาด
ที่ส�ำคัญ 4 อันดับแรกของโลกยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส และประเทศจีน
ตามล�ำดับ ส่วนประเทศที่มีอัตราการบริโภคเกษตรอินทรีย์สูงสุดคือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
และประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดอินทรีย์สูงสุดถึง 8.4 เปอร์เซ็นต์ ของตลาดอาหาร
ทัง้ หมด  นอกจากนีย้ งั พบว่า ตลาดเกษตรอินทรียโ์ ลกเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง มีรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2559
บริษัท Ecovia Intelligence ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดได้ประมาณการการเติบโตของตลาด
เกษตรอินทรีย์โลกมีมูลค่าประมาณมากกว่า 80,000 ล้านยูโร โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
ผู ้ น� ำ ตลาดอั น ดั บ หนึ่ ง ด้ ว ยมู ล ค่ า ประมาณ 38,900 ล้ า นยู โร ตามมาด้ ว ยประเทศเยอรมนี
มี มู ล ค่ า ประมาณ 9,500 ล้ า นยู โร ประเทศฝรั่ ง เศส มี มู ล ค่ า ประมาณ 6,700 พั น ล้ า นยู โร
และประเทศจีน มีมูลค่าประมาณ 5,900 ล้านยูโร และยังพบอีกว่า ตลาดหลัก ๆ ด้านเกษตรอินทรีย์
ของโลก มี อั ต ราการเติ บ โตมากกว่ า 10 เปอร์ เซ็ น ต์ ขึ้ น ไป โดยตลาดสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์
ของประเทศฝรั่งเศสนั้นเติบโตถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประเทศที่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
สูงสุดต่อผูบ้ ริโภคก็ยงั คง ได้แก่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทีป่ ระชาชนใช้จา่ ยเงินประมาณ 274 ยูโร/คน/ปี
และประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุดคือ 9.7 เปอร์เซ็นต์
ของตลาดอาหารทั้งหมดของประเทศ
เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture
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สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของไทย
การผลิตเกษตรอินทรีย์
การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยกรมวิชาการเกษตร
ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ในเครื อ นครหลวง และบริ ษั ท ในเครื อ สยามวิ วั ฒ น์ ผลิ ต ข้ า วอิ น ทรี ย ์ ใ นท้ อ งที่
จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 1,200-1,500 ตัน
ส่งไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศภายใต้การควบคุมขององค์กรตรวจสอบคุณภาพประเทศอิตาลี
ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก สมาพั น ธ์ ก ารเกษตรอิ น ทรี ย ์ ร ะหว่ า งประเทศ (IFOAM) มี ก ารผลิ ต กล้ ว ยหอม
อิ น ทรี ย ์ ส ่ ง ไปยั ง ประเทศญี่ ปุ ่ น โดยสหกรณ์ ก ารเกษตรท่ า ยาง จั ง หวั ด เพชรบุ รี ร่ ว มกั บ
สหกรณ์ ผู ้ บ ริ โ ภคโตโต้ ประเทศญี่ ปุ ่ น มี ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว มโครงการ 259 ราย ในพื้ น ที่ 1,500 ไร่
ผลผลิ ต ในสมาชิ ก ในโครงการประมาณ 2,000-2,500 ตั น /ปี นอกจากนั้ น ในหลายจั ง หวั ด
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย เช่ น จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จั ง หวั ด ยโสธร จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
และจังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้มีการผลิตข้าวอินทรีย์ส่งไปขายยังสหภาพยุโรปภายใต้เครือข่ายใต้เครือข่าย
มู ล นิ ธิ ส ายใยแผ่ น ดิ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ส่ ง ออกในนามเกษตรก้ า วหน้ า ในช่ ว งระหว่ า งปี
พ.ศ. 2542-2546 กรมการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�ำ
โครงการน�ำร่องการเกษตรเพื่อการส่งออกโดยร่วมกับผู้ส่งออกจ�ำนวน 6 บริษัท ตั้งเป้าหมายผลิต
พืชอินทรีย์เพื่อการส่งออก 6 ชนิด คือ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน กล้วยไข่ สับปะรด ขิง และ
กระเจี๊ยบเขียว เพื่อส่งจ�ำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา
จากภาพที่ 1.5 จะพบว่า สถานการณ์การผลิตเกษตรอินทรียข์ องไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541-2558
ในช่วงแรกทั้งพื้นที่ ชนิดสินค้า และปริมาณของสินค้าเกษตรอินทรีย์มีน้อยมาก เพราะว่าเป็นช่วง
เริ่มต้นการท�ำเกษตรอินทรีย์ หลังจากปี พ.ศ. 2545 การเกษตรอินทรีย์ของไทยมีการเติบโตขึ้นมาก
จนถึงปี พ.ศ. 2549 โดยสินค้าอินทรียท์ สี่ ำ� คัญ คือ ข้าว ซึง่ เป็นสินค้าอินทรียท์ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของไทยตัง้ แต่
เริ่มต้นของการท�ำเกษตรอินทรีย์ และที่พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 พื้นที่เกษตรอินทรีย์มีการ
ลดลง ก็เพราะว่าพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์มีการลดลงในช่วงดังกล่าว การเกษตรอินทรีย์ของไทย
เติบโตขึน้ อีกครัง้ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2557 โดยทีต่ วั แปรส�ำคัญก็คอื พืน้ ทีก่ ารปลูกข้าวอินทรียท์ กี่ ลับ
เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และยังมีสินค้าอินทรีย์จากพืชไร่ชนิดอื่นที่เข้ามามีบทบาทในการเติบโตของการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยด้วย จากการส�ำรวจข้อมูลโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (กรีนเนท) พื้นที่การ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
8
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235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 284,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้น 20.97 เปอร์เซ็นต์)
ในส่วนของจ�ำนวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขยับ
เพิม่ ขึน้ จาก 9,961 ฟาร์มในปี พ.ศ. 2557 เป็น 13,154 ฟาร์ม ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ การขยายตัวส่วนใหญ่
เกิดขึ้นในส่วนของข้าวอินทรีย์ (28 เปอร์เซ็นต์) และพืชผสมผสาน (187 เปอร์เซ็นต์) โดยที่ช่วง
10 และ 5 ปีก่อนหน้านี้ เกษตรอินทรีย์ไทยมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 10 และ 6 เปอร์เซ็นต์
การขยายตัวของพืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียใ์ นปี พ.ศ. 2558 นี้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการส�ำรวจข้อมูลทีด่ ขี นึ้
และอีกส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านนโยบายและตลาดที่มีการยกเลิกนโยบายประกันราคาข้าวในช่วง
ต้นปี พ.ศ. 2557 ซึง่ เริม่ ท�ำให้ราคาข้าวเปลือกทัว่ ไปปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559
ที่ราคาข้าวเปลือกตกต�่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี จึงมีการคาดการณ์ว่าจะท�ำให้ในปี พ.ศ. 2561
มีเกษตรกรทีป่ ลูกข้าวทัว่ ไปหันมาปรับเปลีย่ นเป็นข้าวเกษตรอินทรียเ์ พิม่ ขึน้ ด้วย นอกจากข้าวอินทรีย์
(ข้าวหอมมะลิ) แล้ว สินค้าเกษตรอินทรียท์ มี่ ศี กั ยภาพในการส่งออก เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรัง่
กระเจี๊ยบเขียว ขิง สมุนไพรและเครื่องเทศ ชา กล้วยไข่ กล้วยหอม ล�ำไย และสับปะรด เป็นต้น
สินค้าประมงอินทรีย์ ได้แก่ กุ้งกุลาด�ำ และปลาสลิด สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ได้แก่ ไก่ สุกร และไข่ไก่
และสินค้าประเภทอื่น ๆ ได้แก่ น�้ำผึ้ง

ภาพที่ 1.5   พื้นที่และชนิดสินค้าการเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2541-2558
      ที่มา: กรีนเนท, 2559
เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture
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จากการที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ์ แ ห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560-2564 (ภาพที่ 1.6) ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 หลังจากที่แผน 1 สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
โดยในแผนใหม่นี้ ตั้งวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผู้น�ำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค
การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” โดย
มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 600,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2564 และมีเกษตรกรที่ท�ำ
เกษตรอินทรียไ์ ม่นอ้ ยกว่า 30,000 ราย รวมทัง้ เพิม่ สัดส่วนตลาดในประเทศ-ตลาดส่งออกเป็น 40:60
และยกระดับกลุม่ เกษตรอินทรียว์ ถิ พี นื้ บ้านเพิม่ ขึน้ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีพนื้ ทีเ่ กษตรอินทรีย์
273,881 ไร่ และมีเกษตรกร 10,557 ราย) แผนยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการขยายเกษตรอินทรีย์
กว่าเท่าตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดยุทธศาสตร์ผลักดัน
สิ น ค้ าเกษตรอิ นทรีย์ 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเกษตรอิ นทรี ย ์ แ ห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย
1. สร้างความรู้ตลอดห่วงโซ่สินค้า รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ การเพิ่มมูลค่าสินค้า
คุณภาพสินค้าต้องให้เป็นที่ยอมรับในการบริโภค และการซื้อขาย
2. การรับรองมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ
เช่น มาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ระบบรับรองมาตรฐานและส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (participatory guarantee system: PGS) ซึ่งเป็นระบบ
ชุมชนรับรอง เป็นการรับรองเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโดยองค์กรผู้ผลิตเอง และมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในการเข้ามารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
3. การเชื่อมโยงตลาดในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรจะสามารถจ�ำหน่ายผ่านช่องทาง
ที่ด�ำเนินการให้ เช่น โมเดิร์นเทรด และฟาร์มเอาต์เลต (farm outlet) เป็นต้น
4. สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย นอกจากการจ�ำหน่ายในรูป
ของผลิตผลสดแล้ว จะเพิ่มมูลค่าโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องส�ำอาง
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ส�ำหรับคาดการณ์การเติบโตของการตลาดเกษตรอินทรียใ์ นปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะขยายตัว
20-50 เปอร์เซ็นต์ จากปีทผี่ า่ นมา โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้พาณิชย์
จังหวัดคัดเลือกจังหวัดทีเ่ หมาะสมเพือ่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเกษตรอินทรีย์ โดยจังหวัดนัน้ ต้องเป็น
จังหวัดทีม่ เี กษตรกรทีส่ ามารถรวมตัวเป็นกลุม่ /สหกรณ์ และต้องมีพน้ื ทีป่ ลูกเกษตรอินทรียไ์ ม่นอ้ ยกว่า
50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เพาะปลูก โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครพนม นครปฐม ฉะเชิงเทรา และจังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือก
จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมทุกด้าน และสนับสนุนการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานให้กับสินค้า
เกษตรอินทรีย์ไทยในต่างประเทศด้วย เพื่อให้สามารถส่งออกได้ นอกจากนี้ จะขยายช่องทาง
การจ�ำหน่ายสินค้ารูปแบบฟาร์มเอาต์เลตให้ครบเป้าหมาย 100 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาส
ทางการค้า

ภาพที่ 1.6 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
    
     ที่มา: กรีนเนท, 2560
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การตลาดเกษตรอินทรีย์
ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย คาดว่าเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2533-2534 จากกระแส
การตืน่ ตัวด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัยและมีประโยชน์
ท�ำให้ธุรกิจอาหารสุขภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท�ำให้ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้เริ่ม
เปิดตัวขึ้น โดยร้านค้าแรก ๆ ที่เปิดด�ำเนินการ คือ ร้านกรีนการ์เดน ในช่วงหลังจากนั้น คือ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2535-2540 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีร้านค้าขนาดเล็กที่จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพทัว่ ประเทศไม่นอ้ ยกว่า 100 ร้าน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานราชการในขณะนัน้
มีนโยบายในการส่งเสริมอาหารปลอดภัย เช่น ผักอนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภค
เกิดความสับสนระหว่างความแตกต่างของผลผลิตอาหารปลอดภัยกับเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ตลาด
เกษตรอินทรีย์ในประเทศมีการเติบโตได้ค่อนข้างช้า ผนวกกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วง
ปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้ตลาดเกษตรอินทรียป์ ระสบกับภาวะชะงักงันไประยะหนึง่ ตลาดเกษตรอินทรีย์
ในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2546 เมื่อมีการจัดประชุมนานาชาติเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศไทย โดยสมาพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (IFOAM) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO) โดยมูลนิธสิ ายใยแผ่นดินและกรีนเนท
เป็นเจ้าภาพหลัก การมีกจิ กรรมเกษตรอินทรียร์ ะหว่างประเทศในครัง้ นัน้ กระตุน้ ให้เกิดความสนใจทัง้
ในการผลิต การบริโภค และการผลักดันนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งผล
ให้มกี ารฟืน้ ตัวของตลาดเกษตรอินทรียใ์ นประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยส�ำคัญอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิด
การขยายตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เช่น
1. การใช้ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
และของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคสามารถแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์กับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยได้ดีขึ้น
2. มีผู้ประกอบการค้าปลีกเฉพาะทางที่มีนโยบายการตลาดเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ เช่น
ร้านเลมอนฟาร์ม
3. ผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด เริ่มเห็นแนวโน้มทิศทางของ
ตลาดเกษตรอินทรีย์ จึงได้เริ่มจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เช่น ห้าง Tops Supermarket,
Carrefour, Foodland, Emporium และ Siam Paragon
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ส� ำ หรั บ ปริ ม าณและมู ล ค่ า ผลิ ต ผลเกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องไทยในช่ ว งปี พ.ศ. 2547-2556
จะเห็นว่าได้มีการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณผลิตผลเกษตรอินทรีย์และมูลค่า (ตารางที่ 1.3) โดยในช่วง
จากปี พ.ศ. 2547- 2550 มีปริมาณของผลิตผลเพิม่ ขึน้ มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ จากสินค้าชนิดหลัก ๆ
ในช่วงเวลานั้น ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ผักและสมุนไพร และไม้ผล หลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณ
และมูลค่าของสินค้าก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสินค้าชนิดหลัก และมีสินค้าประเภทอื่นที่เพิ่มขึ้น
เช่น ชา และกาแฟ ท�ำให้มลู ค่าของสินค้าเกษตรอินทรียข์ องไทยมีมากกว่า 1,000.00 ล้านบาท โดยใน
มีมูลค่าถึง 1,752.10 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 และมีมูลค่าถึง 1,914.80 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556
หลังจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาตลาดเกษตรอินทรีย์
ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย
โดยในรายงานการศึกษาตลาดพบว่า ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า
รวม 2,331.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดส่งออก มูลค่า 1,187.10 ล้านบาท คิดเป็น 77.90 เปอร์เซ็นต์
และตลาดในประเทศ มูลค่า 514.45 ล้านบาท คิดเป็น 22.06 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่องทางตลาดเกษตร
อินทรีย์ในประเทศที่ใหญ่ที่สุด คือ โมเดิร์นเทรด ประมาณ 59.48 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ร้านกรีน
ประมาณ 29.47 เปอร์เซ็นต์ และร้านอาหาร ประมาณ 5.85 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับการส่งออกนั้น
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกที่ส�ำคัญที่สุดของประเทศ มีมูลค่าสูงถึง
1,201.00 ล้านบาท/ปี (66.10 เปอร์เซ็นต์) รองลงมา คือ ข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 552.25
ล้านบาท (30.40 เปอร์เซ็นต์) ตลาดเกษตรอินทรียส์ ง่ ออกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในทุกหมวดสินค้าของไทย คือ
ทวีปยุโรป รองลงมา คือ อเมริกาเหนือ ส�ำหรับตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน เริ่มมี
ความส�ำคัญมากขึ้นตามล�ำดับ  ขณะที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศมีจุดจ�ำหน่ายปลีกสินค้า
เกษตรอินทรีย์ประมาณ 251 แห่ง โดยช่องทางของโมเดิร์นเทรด ซึ่งมีอยู่ 8 บริษัท 171 จุดจ�ำหน่าย
เป็นช่องทางที่มีจ�ำนวนมากที่สุด มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ 150-1,500 รายการในจุดจ�ำหน่าย มีมูลค่า
การขายรวม 306.00 ล้านบาท/ปี  รองลงมา คือ ช่องทางร้านกรีน ซึง่ มีจดุ จ�ำหน่าย 33 แห่ง มีรายการ
สินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 229 รายการ มียอดจ�ำหน่ายรวม 151.62 ล้านบาท/ปี
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ตารางที่ 1.3 ชนิด ปริมาณ และมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรียข์ องประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2550
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ชนิดสินค้า ปริมาณ
(ตัน) (ล้านบาท) (ตัน) (ล้านบาท)
ข้าว
7,827.40 313.10 13,467.10 373.40
พืชไร่
1,572.00
55.00 2,934.10
65.90
ผักและ
2,656.07 159.40 5,336.80 297.20
สมุนไพร
ไม้ผล
3,833.10
76.70 11,930.40 236.60
ชา-กาแฟ
0.00
0.00
0.00
0.00
ไม่สามารถ
0.00
0.00
0.00
0.00
จ�ำแนกได้
อื่น ๆ
76.90
4.60
9.10
1.80
รวม
15,966.10 608.80 33,677.50 974.80

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2556
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
(ตัน) (ล้านบาท) (ตัน) (ล้านบาท)
23,515.80 752.50 44,005.80 704.10
13,071.00 366.00 12,002.40 33.610
2,114.30 105.70 1,330.00 53.20
4,050.80
1,057.20
3,524.80

153.90
190.30
141.00

4,770.70
1,474.50
4,115.30

190.80
176.90
164.60

213.50
42.70 4,148.60 289.10
47,547.30 1,752.10 71,847.20 1,914.80

ที่มา: กรีนเนท, 2558
ในปี พ.ศ. 2560 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นประเทศไทยมีมลู ค่าประมาณ 2,700 ล้านบาท
แบ่งเป็นการท�ำตลาดในประเทศ 30 เปอร์เซ็นต์ มูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาด
เกษตรอินทรีย์เติบโตต่อเนื่องมากว่า 3 ปี นับจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมูลค่าการซื้อขายภายในประเทศ
ประมาณ 500 ล้านบาท ขยายตัวเฉลี่ยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ ทุกปี ขณะที่ตลาดต่างประเทศขยายตัว
70 เปอร์ เซ็ น ต์ มู ล ค่ า ประมาณ 1,900 ล้ า นบาท โดยในอี ก 5 ปี ข ้ า งหน้ า หลั ง จากด� ำ เนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แล้ว มีการวางเป้าหมายจะปรับสัดส่วนการท�ำตลาดในประเทศ
เพิ่มขึ้นจาก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ และลดสัดส่วนตลาดต่างประเทศจาก 70 เปอร์เซ็นต์
เหลือ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยก�ำหนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนขยายช่องทางในการท�ำตลาด เชื่อมโยงผู้ซื้อ ผู้ขาย เข้าถึงกันให้มากขึ้น
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เกษตรอินทรียใ์ นระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

บทน�ำ
ระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น (Sustainable Agriculture) เป็ น ระบบเกษตรกรรมที่ ใ ห้
ความส�ำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพทีด่ ี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผูบ้ ริโภค การ
พึง่ พาตนเอง รวมทัง้ การให้ความส�ำคัญกับชุมชนท้องถิน่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การผลิตอาหารและปัจจัย
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออก มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
มีความสมดุล อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเปิดโอกาส
ให้สมาชิกในครอบครัวสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ
ได้อย่างกลมกลืนและต่อเนื่องไปได้นานที่สุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา
และไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนว่า เป็นระบบเกษตรกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิก
หรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และ/หรือสุขภาพ
ของเกษตรกรและผู ้ บ ริ โ ภค ตลอดจนเน้ น การใช้ เ ทคนิ ค ที่ เ ป็ น หรื อ ปรั บ ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
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1. ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืช
ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันก�ำจัด
วัชพืชและศัตรูพืช
2. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหา
สิ่งทดแทน ตลอดจนน�ำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น�้ำ และสิ่งมีชีวิต
ในป่ า หลี ก เลี่ ย งการใช้ ส ารเคมี สั ง เคราะห์ ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โครงสร้ า งของดิ น
และความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ความยั่งยืนด้านสังคม ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น อย่างน้อยส�ำหรับเทคนิค
การเกษตรบางประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม
เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการปรับปรุงบ�ำรุงดิน เคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์
และระบบนิเวศ ลดการใช้ปจั จัยการผลิตจากภายนอก และไม่ใช้ปยุ๋ เคมี สารเคมีกำ� จัดวัชพืชและศัตรู
พืช รวมทั้งฮอร์โมนสังเคราะห์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ (GMOs) พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติเพือ่ ช่วยเพิม่ ผลผลิต และการต้านทาน
ศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ให้ความส�ำคัญในการปรับปรุงดิน โดยเชื่อว่าดินที่สมบูรณ์ย่อมท�ำให้พืช
และสัตว์ที่เจริญเติบโตจากผืนดินนั้นมีสุขภาวะที่ดีตาม ผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพดี
และปลอดภัย วิธีการปรับปรุงบ�ำรุงดินมีทั้งการใช้ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ประโยชน์จาก
เศษซากพืชและมูลสัตว์ท�ำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนใช้ธาตุอาหารเสริมจากหินแร่ต่าง ๆ
มีการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพหรือใช้สารสกัดจากพืชที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ หรือไม่มีผล
กระทบต่อตัวห�ำ้ ตัวเบียนทีเ่ ป็นประโยชน์ ใช้เมล็ดพันธุท์ ไี่ ม่มกี ารตัดแต่งพันธุกรรม และมีการป้องกัน
การปนเปื้อนจากสารเคมี
ปี พ.ศ. 2551 องค์การอาหารโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (FAO) ได้กล่าวไว้ว่า เกษตร
อินทรีย์แบบยั่งยืนเป็นระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบองค์รวมที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารก�ำจัดศัตรูพชื สิง่ มีชวี ติ ทีม่ กี ารตัดแต่งพันธุกรรม ลดการสร้างมลพิษในอากาศ ดิน และแหล่งน�ำ 
้
ตลอดจนเพิ่มความแข็งแรงของสุขภาพให้กับพืช สัตว์ และมนุษย์ ประโยชน์ของการท�ำเกษตรกรรม
ด้วยวิธีนี้อย่างเต็มรูป คือ การลดการพึ่งพาพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและมีต้นทุนต�่ำ เกษตรอินทรีย์เต็มรูปจึงถือเป็นก้าวแรก
ของการท�ำเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน
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หลักการเกษตรอินทรีย์
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Organics International) ได้ท�ำการระดม
ความคิ ด เห็ น ของนัก วิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ มี ประสบการณ์ ด้ า นเกษตรอิ นทรี ย ์ จากทั่ วโลก
ร่างหลักการเกษตรอินทรียแ์ ล้วน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ เมือ่ ปี พ.ศ. 2548 และได้ลงมติ
รับรองหลักการเกษตรอินทรียด์ งั กล่าว โดยหลักการเกษตรอินทรียข์ องสหพันธ์ฯ ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกัน
โดยทั่วไปนั้นประกอบด้วย 4 มิติที่ส�ำคัญ คือ ด้านสุขภาพ ด้านนิเวศวิทยา ด้านความเป็นธรรม และ
ด้านการดูแลเอาใจใส่ โดยที่มีรายละเอียดของแต่ละมิติดังต่อไปนี้ คือ
1. มิติด้านสุขภาพ (Health) คือ ต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็น
องค์ ร วมของดิ น พื ช สั ต ว์ มนุ ษ ย์ และโลก กล่ า วคื อ ถ้ า ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ก็ จ ะท� ำ ให้ พื ช
มีความแข็งแรง และมีสุขภาวะที่ดี ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ที่อาศัยพืชเหล่านั้นเป็นอาหาร
การมีสุขภาวะที่ดีไม่ใช่แค่การปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ
จิตใจ สังคม สภาพแวดล้อม ความแข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟื้นตัวเองจาก
ความเสือ่ มถอยด้วย บทบาทของเกษตรอินทรียม์ เี ป้าหมายเพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะทีด่ ขี องระบบนิเวศ
และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เอง เกษตรอินทรีย์จึงมุ่ง
ที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้มนุษย์มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ดังนัน้ เกษตรอินทรียจ์ งึ มีการห้ามการใช้ปยุ๋ เคมี สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เวชภัณฑ์สตั ว์ และสารปรุงแต่ง
อาหารที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งชีวิตและมนุษย์นั่นเอง
2. มิติด้านนิเวศวิทยา (Ecology) คือ ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยา และ
วัฏจักรแห่งธรรมชาติ การท�ำการเกษตรที่ดีต้องให้สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยท�ำให้
ระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและยั่งยืน การท�ำเกษตรอินทรีย์จ�ำเป็นต้องพึ่งพา
อาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ การเรียนรูแ้ ละสร้างระบบนิเวศทีม่ ชี วี ติ ให้
เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิดเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น เช่น การปลูกพืช เกษตรกรต้องปรับปรุงดินให้มชี วี ติ
การเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
เกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบนิเวศของบ่อเลี้ยง การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การเก็บเกี่ยว
ผลิตผลจากป่า ก็ต้องให้สอดคล้องกับวัฏจักรและสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งวัฏจักรธรรมชาติอาจมี
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่นนิเวศได้ ดังนั้น การท�ำการเกษตรอินทรีย์จึงจ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข
ท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดฟาร์ม ควรใช้ปัจจัยการผลิตและพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้ซ�้ำหรือใช้หมุนเวียน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
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การท�ำการเกษตรอินทรีย์ควรสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบที่เหมาะสม
การฟื ้ น ฟู ร ะบบนิ เวศท้ อ งถิ่ น และการสร้ า งความหลากหลายทั้ ง ทางพั น ธุ ก รรมและกิ จ กรรม
ทางการเกษตร ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการผลิ ต จนกระทั่ ง การบริ โ ภคควรช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ
อากาศ และน�้ำด้วย
3. มิติด้านความเป็นธรรม (Fairness) คือ ควรตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรม
ระหว่างสิ่งแวดล้อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนี้รวมถึงความเท่าเทียม การเคารพ
ความยุตธิ รรม และการมีสว่ นในปกป้องโลก ทัง้ ระหว่างมนุษย์ดว้ ยกัน และกับสิง่ มีชวี ติ อืน่ ๆ กล่าวคือ
ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ทั้งเกษตรกร คนงาน
ผูแ้ ปรรูป ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ผูค้ า้ และผูบ้ ริโภค ควรได้รบั โอกาสในการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และมีสว่ นช่วยกัน
ในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเป้าหมาย
ในการผลิตอาหารที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี ในหลักการข้อนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยง
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดสภาพการเลีย้ งให้สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการ
ทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทัง้ ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่ องสัตว์อย่างเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่น�ำมาใช้ในการผลิตและการบริโภค ควรจะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม ทั้งทาง
สังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งต้องมีการปกป้องให้กับคนรุ่นหลัง ความเป็นธรรมยังรวมถึงระบบ
การผลิต การจ�ำหน่าย และการค้าต้องโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการน�ำต้นทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตด้วย
4. มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ (Care) คือ ควรจะต้องด�ำเนินการอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์
ปกป้องสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตรและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือ
การเพิ่มผลผลิตของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมด้วย เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต จะต้องมี
การประเมินผลกระทบก่อน หรือแม้แต่เทคโนโลยีทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ก็ควรมีการทบทวนและประเมิน
ผลด้วย เพราะว่าระบบนิเวศการเกษตรมีความสลับซับซ้อน บางครัง้ มนุษย์เราอาจยังไม่มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจที่ดีพอ โดยการด�ำเนินการอย่างระมัดระวังและรับผิดชอบเป็นสิ่งส�ำคัญของการบริหารจัดการ
การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีทจี่ ะน�ำมาใช้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
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ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกันมา อาจมีบทบาทในการ
แก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจว่าการผลิตเกษตรอินทรียน์ มี้ คี วามปลอดภัยและเหมาะกับ
สิง่ แวดล้อม การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ต้องพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและระบบคุณค่าของผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะผูท้ อี่ าจได้รบั ผลกระทบ และต้องมีการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและมีสว่ นร่วม

แนวทางปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์
แนวคิดพืน้ ฐานของเกษตรอินทรีย์ คือ การท�ำการเกษตรแบบองค์รวม ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฟืน้ ฟูความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การรักษาแหล่งน�้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะว่าแนวทาง
การท�ำเกษตรอินทรีย์ต้องอาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการท�ำการผลิต โดยมี
ความแตกต่างจากระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต
เฉพาะพืชหลักทีป่ ลูก ซึง่ เป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะให้ความสนใจเฉพาะแต่ผลผลิตของพืชหลัก
ทีป่ ลูก โดยไม่ได้คำ� นึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือนิเวศการเกษตร จากเหตุผลทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้วข้างต้น เกษตรอินทรียจ์ งึ ปฏิเสธการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื และปุย๋ เคมี เนือ่ งจากมีผลกระทบ
ต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกจากนี้ เกษตรอินทรีย์ยังให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
สมดุลของวงจรของธาตุอาหาร การประหยัดพลังงาน การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟืน้ ฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหารจัดการฟาร์มเชิงสร้างสรรค์
เกษตรกรที่ท�ำเกษตรอินทรีย์จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการบริหาร
จัดการฟาร์มของตนเพิ่มขึ้นด้วย เกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางการเกษตรที่ตั้งอยู่บนกระบวนการ
แห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพราะว่าเกษตรกรต้องสังเกต ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
บทเรียนเกีย่ วกับการท�ำการเกษตรของฟาร์มตนเอง ซึง่ มีเงือ่ นไขทัง้ ทางกายภาพ เช่น ลักษณะของดิน
ภูมิอากาศ และภูมินิเวศ รวมถึงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น เพื่อพัฒนาแนวทาง
เกษตรอินทรียท์ เี่ ฉพาะและเหมาะสมกับฟาร์มของตัวเอง นอกจากนี้ เกษตรอินทรียย์ งั ให้ความส�ำคัญ
กับเกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น มุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมส�ำหรับ
เกษตรกร ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนเกษตรกรรม เกษตรกรต้ อ งเรี ย นรู ้ ใ น
การดัดแปลงการผลิตของตนเองให้เข้ากับวิถธี รรมชาติ อาศัยกลไกธรรมชาติเพือ่ ท�ำการเกษตร ดังนัน้
การเกษตรอินทรีย์จึงเป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิต
ของชุมชนเกษตรกรรมพื้นบ้านของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม เกษตรอินทรีย์ไม่ได้ปฏิเสธการผลิต
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เพื่อการค้าเป็นรายได้ในการด�ำรงชีพ จึงมีการส่งเสริมการท�ำการตลาดผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ
จากแนวคิดหลักพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้นการท�ำการเกษตรที่อนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติของเกษตรอินทรีย์จึงเน้นการผลิตความสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ
โดยการประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติส�ำหรับการท�ำเกษตรที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การหมุนเวียนธาตุอาหาร ในธรรมชาติ ต้นพืชได้รับธาตุอาหารจากดินและจากการ
สังเคราะห์แสง ซึ่งท�ำให้พืชเจริญเติบโต จนกระทั่งเมื่อแก่ขึ้น ส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ล�ำต้น กิ่ง ใบ
และผล ก็จะร่วงหล่นลงสูด่ นิ หรือบางส่วนของพืชอาจถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ และเมือ่ สัตว์ถา่ ยมูล
ออกมา มูลเหล่านัน้ ก็กลับคืนลงสูด่ นิ ทัง้ ส่วนต่าง ๆ จากพืชและมูลสัตว์ หรือทีม่ กั เรียกว่า อินทรียวัตถุ
ก็จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ซึ่งรากพืชจะดูดซึมกลับไปเป็น
ธาตุอาหารอีกครั้งหนึ่ง วัฏจักรหรือวงจรธาตุอาหารที่หมุนเวียนไปอย่างสมดุลนี้เอง ที่ท�ำให้พืชใน
ป่าสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปี เพราะว่าธาตุอาหารทั้งหมด
หมุนเวียนอยู่ในระบบนิเวศนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนการท�ำเกษตรเพื่อยังชีพหรือเพื่อจ�ำหน่าย
ธาตุอาหารส่วนหนึ่งย่อมสูญหายไปจากระบบนิเวศการเกษตรจากการบริโภคผลิตผล และยังมี
การสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างหน้าดิน การกัดเซาะของลม ฝน และน�ำ 
้ ธาตุอาหารทีไ่ หลลงดิน
ลึกชั้นล่าง รวมถึงที่สูญเสียไปทางอากาศ ดังนั้น การเกษตรอินทรีย์จึงให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
การสูญเสียธาตุอาหารที่เกิดจากระบบการผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งธาตุอาหาร
จากภายนอกฟาร์มที่มากเกินไป แนวทางการหมุนเวียนธาตุอาหารโดยอาศัยหลักการทางธรรมชาติ
ด้วยการใช้ธาตุอาหารพืชทีอ่ ยูใ่ นรูปของอินทรียวัตถุทสี่ ามารถย่อยสลายได้โดยจุลนิ ทรีย์ ซึง่ ท�ำให้วงจร
ธาตุอาหารหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ปุ๋ยหมัก การคลุมดินด้วยอินทรียวัตถุ การปลูกพืช
เป็นปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น
2. ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นสิ่งส�ำคัญ
ของการท�ำการเกษตรอินทรีย์ ในระบบนิเวศป่าธรรมชาติจะมีเศษซากพืชและใบไม้ปกคลุมผิวดินอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ อินทรียวัตถุทคี่ ลุมดินนี้ นอกจากช่วยป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน
แล้ว ยังท�ำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพราะว่าอินทรียวัตถุเหล่านี้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิต
และจุลนิ ทรียท์ อี่ ยูใ่ นดิน ดังนัน้ การมีอนิ ทรียวัตถุคลุมหน้าดินจึงท�ำให้ดนิ มีชวี ติ ขึน้ ซึง่ เมือ่ อินทรียวัตถุ
เหล่านีย้ อ่ ยสลายผุพงั กลายเป็นฮิวมัสก็จะท�ำให้ดนิ ร่วนซุย และสามารถเก็บกักน�ำ้ และธาตุอาหารต่าง ๆ
ได้เพิ่มมากขึ้น ดินจึงมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีธาตุอาหารเพียงพอให้กับต้นพืชในป่าธรรมชาติ
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เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นหลักของการท�ำเกษตรอินทรีย์จึงจ�ำเป็นต้องหาอินทรียวัตถุต่าง ๆ มาคลุม
หน้าดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว ใบไม้ หรือแม้แต่พืชคลุมดินขนาดเล็ก ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้
จะกลายเป็นอาหารของสิง่ มีชวี ติ และจุลนิ ทรียใ์ นดิน ท�ำให้ดนิ ฟืน้ กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ หนึง่ นอกจากนี้
การไม่ใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสิง่ มีชวี ติ และจุลนิ ทรียใ์ นดิน ก็ชว่ ยท�ำให้ดนิ สามารถ
ฟื้นความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์ ก็ส่งผลให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโตดี
แข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งให้ผลผลิตสูงด้วย
3. ความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ในป่าธรรมชาติมีพืชและ
สิง่ มีชวี ติ ชนิดต่าง ๆ อาศัยอยูร่ ว่ มกันอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพทัง้ แบบทีพ่ งึ่ พาอาศัยกัน แบบแข่งขันกัน
หรือเป็นอาหารให้แก่กัน กล่าวคือ ต้นพืชแม้จะมีแมลงหรือศัตรูที่กินพืชนั้นเป็นอาหารบ้าง แต่ก็
ไม่ได้ท�ำลายพืชนั้นจนเสียหายไปทั้งหมด ทั้งนี้เพราะว่าพืชเองก็มีความสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองจาก
การท�ำลายของศัตรูพืชได้ เมื่อมีแมลงศัตรูพืชเกิดขึ้นมาก ก็จะมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติ
มาควบคุมประชากรของศัตรูพืชให้ลดลงอยู่ในภาวะที่สมดุล จากหลักการดังกล่าวนี้ การท�ำเกษตร
อินทรีย์ต้องหาสมดุลของการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชร่วมหลายชนิดใน
เวลาเดียวกัน หรือเหลือ่ มเวลากัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนต่างชนิดกัน เป็นการลดปัญหาโรค
และแมลงศัตรูพืชระบาด นอกจากนี้ การไม่ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจะช่วยให้ศัตรูธรรมชาติควบคุม
ศัตรูพืชได้ดีขึ้น เพราะการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชจะท�ำลายศัตรูธรรมชาติในสัดส่วนที่มากกว่า
ศัตรูพืช ถือเป็นการสร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง
4. การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูนเิ วศการเกษตร การใช้ปจั จัยการผลิตทีเ่ ป็นสารเคมีสงั เคราะห์นนั้
จะท�ำลายสมดุลของนิเวศการเกษตรและส่งผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อม การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรู
พืชมีผลต่อสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นแปลงปลูกทัง้ ทีอ่ ยูบ่ นผิวดินและใต้ดนิ เช่น สัตว์ แมลง และจุลนิ ทรีย์
ในธรรมชาติแล้ว สิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ เหล่านีม้ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร ไม่วา่
จะเป็นการช่วยควบคุมประชากรของสิง่ มีชวี ติ อืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศัตรูพชื หรือการพึง่ พาอาศัยกัน
ในการด�ำรงชีวิต เช่น การผสมเกสร และการช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
จะท�ำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ ในขณะที่โรคและแมลงศัตรู
พืชมักจะมีการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี ดังนั้น เมื่อมีการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช แมลงที่เป็น
ประโยชน์จึงถูกท�ำลายได้ง่ายกว่าแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยเคมีก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์และ
สิ่งมีชีวิตในดิน ท�ำให้สมดุลของนิเวศดินเสีย ดังนั้น ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม สามารถท�ำได้โดยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด
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นอกจากการอนุรักษ์แล้ว แนวทางเกษตรอินทรีย์ยังเน้นให้เกษตรกรต้องฟื้นฟูสมดุลและ
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย ซึ่งท�ำให้เกษตรอินทรีย์มีความแตกต่างอย่างมากจากระบบ
เกษตรปลอดสารเคมี โดยแนวทางหลักในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตรก็คือ การปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากดินถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญมากในการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงบ�ำรุงดินจะท�ำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารอย่างครบถ้วนและสมดุล
ซึง่ ช่วยให้ตน้ พืชแข็งแรง มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง จึงไม่จำ� เป็นต้องใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื ช่วยท�ำให้ผลิตผลมีรสชาติดี และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีค่ รบถ้วน ตลอดจนยังสามารถ
เพิม่ ผลผลิตได้อย่างยัง่ ยืนกว่าการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรเคมีอกี ด้วย ส�ำหรับการเพิม่ ความหลาก
หลายทางชีวภาพในแปลงปลูก นับเป็นเรือ่ งส�ำคัญต่อความยัง่ ยืนของระบบนิเวศการเกษตร เพราะการ
ทีส่ งิ่ มีชวี ติ หลากหลายชนิดอยูร่ ว่ มกันย่อมก่อให้เกิดความเกือ้ กูล และสมดุลของระบบนิเวศ ซึง่ จะช่วย
เสริมสร้างกระบวนการและพลวัตทางธรรมชาติทเี่ กือ้ หนุนต่อการท�ำเกษตรอินทรียอ์ กี ต่อหนึง่ วิธกี าร
เพิม่ ความหลากหลายทางชีวภาพอาจท�ำได้หลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน
ไม้ยืนต้น หรือการฟื้นฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในแปลงปลูกหรือบริเวณใกล้เคียง
5. การพึง่ พากลไกธรรมชาติในการท�ำเกษตร การเกษตรทีย่ งั่ ยืนต้องเป็นการท�ำการเกษตร
ตามครรลองของธรรมชาติ ไม่ใช่การท�ำการเกษตรที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ดังนั้น การท�ำการเกษตร
จึงไม่ควรเอาชนะหรือการพยายามดัดแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็นการเรียนรู้จาก
ธรรมชาติและปรับระบบการท�ำเกษตรให้เข้ากับวิถแี ห่งธรรมชาติ กลไกในธรรมชาติทสี่ ำ� คัญต่อการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ วงจรไนโตรเจนและคาร์บอน
วงจรการหมุนเวียนของน�้ำ พลวัตของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ รวมทั้งการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิต
อย่างสมดุลในระบบนิเวศ ทัง้ ในเชิงของการเกือ้ กูล การพึง่ พา และห่วงโซ่อาหาร เนือ่ งจากระบบนิเวศ
และกลไกตามธรรมชาติในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่างกันออกไป  เกษตรกรที่ท�ำเกษตรอินทรีย์
จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรูถ้ งึ สภาพเงือ่ นไขของท้องถิน่ ทีต่ นเองท�ำการเกษตรอยู่ การหมัน่ สังเกต เรียนรู้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และท�ำการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะ
ได้ใช้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท้องถิ่นอย่างเต็มที่
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6. การพึ่ ง พาตนเองด้ า นปั จ จั ย การผลิ ต การผลิ ต ปั จ จั ย การผลิ ต เช่ น ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์
เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด ถือเป็นแนวทางการท�ำการเกษตรอินทรีย์ที่ดี แต่ถ้า
ไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น มีพนื้ ทีก่ ารผลิตไม่พอเพียง หรือต้องมีการลงทุนสูงมาก เกษตรกรสามารถ
ซื้อหาปัจจัยการผลิตจากแหล่งอื่นได้ แต่ควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น แนวทางนี้
เป็ น ไปตามหลั ก การสร้ า งสมดุ ล ของวงจรธาตุ อ าหารที่ ก ระตุ ้ น ให้ เ กษตรกรพยายามจั ด สมดุ ล
ของวงจรธาตุอาหารในระบบทีเ่ ล็กทีส่ ดุ (ซึง่ ก็คอื ในแปลงปลูกของตนเอง) และมีความสอดคล้องกับ
นิเวศของท้องถิน่ อันจะช่วยสร้างเสถียรภาพและความยัง่ ยืนของระบบการผลิตในระยะยาว นอกจากนี้
การเลื อ กใช้ ป ั จ จั ย การผลิ ต ที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น ยั ง เป็ น การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และลดปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการขนย้ า ยปั จ จั ย การผลิ ต เป็ น ระยะทางไกล ๆ การพึ่ ง พาตนเอง
ด้านปัจจัยการผลิตยังมีนัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส�ำคัญ กล่าวคือ เกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เพียงแค่
เทคนิคการผลิต แต่เป็นวิถชี วี ติ และกระบวนการทางสังคม การส่งเสริมการพึง่ พาตนเองของเกษตรกร
ในระบบเกษตรอินทรียจ์ งึ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสระของเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร

ขั้นตอนการท�ำเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน
ในการท�ำเกษตรอินทรียท์ คี่ ำ� นึงถึงความสมดุลขององค์ประกอบทัง้ หมดในกระบวนการผลิต
แบบองค์รวม เพื่อความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ควรมีการด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมและถูกต้อง ดังนี้
1. ระบบนิเวศการเกษตร ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ต้องเอื้ออ�ำนวยต่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตต้องด�ำเนินการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและ
สภาพนิเวศท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ เพื่อให้พืชและสัตว์ท้องถิ่นมีที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอ นอกเหนือจาก
การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว เกษตรอินทรียย์ งั จ�ำเป็นต้องมีมาตรการในการอนุรกั ษ์
ดินและน�ำ้ ด้วย  โดยในการอนุรกั ษ์ดนิ นัน้ ครอบคลุมตัง้ แต่การป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
การอัดแน่นของหน้าดิน ดินเค็ม และการเสือ่ มสภาพของดินจากปัจจัยอืน่ ๆ  ส่วนการอนุรกั ษ์นำ�้ นัน้
เป็นเรือ่ งของการใช้นำ�้ อย่างประหยัด ป้องกันไม่ให้เกิดน�ำ้ เสีย หรือปล่อยน�ำ้ เสียลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะ
การหมุนเวียนน�้ำน�ำมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจท�ำโดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน การออกแบบวิธีและ
ระยะเวลาของการเพาะปลูกให้เหมาะสม การใช้วธิ กี ารให้นำ�้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนการ
ท�ำการเกษตร โดยค�ำนึงถึงเงื่อนไขข้อจ�ำกัดของทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่ในท้องถิ่น
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2. การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ควรเริ่มจากการมีแผนการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน โดยต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของมาตรฐาน
ซึ่งในการปรับเปลี่ยนอาจท�ำการปรับเปลี่ยนทีเดียว หรือค่อย ๆ ทยอยปรับเปลี่ยนก็ได้ แต่แผนการ
ปรับเปลี่ยนต้องระบุถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนฟาร์มทั้งหมดเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
รวมทั้งการจัดแยกระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ออกจากกัน ในแต่ละ
มาตรฐานอาจก�ำหนดระยะเวลาของการปรับเปลีย่ นแตกต่างกันไป ซึง่ ช่วงระยะปรับเปลีย่ นนีอ้ าจใช้
เวลา 12 - 36 เดือนขึน้ กับมาตรฐาน โดยในช่วงนี้ เกษตรกรสามารถท�ำการเพาะปลูกหรือท�ำการผลิต
ตามปกติ แต่จะต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผลิตผลจะไม่สามารถใช้
ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ อย่างไรก็ตาม บางมาตรฐานอาจมีข้อก�ำหนดให้ใช้ตรารับรอง
มาตรฐานระยะปรับเปลี่ยนได้
3. การผลิ ต พื ช   ควรเลื อ กปลู ก พื ช ที่ ห ลากหลายชนิ ด และพั น ธุ ์ เพื่ อ สร้ า งเสถี ย รภาพ
และความยั่งยืนของระบบนิเวศ และยังเป็นการช่วยรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมพืชด้วย
ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยมีพืชที่เป็นปุ๋ยพืชสดรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่ว
และพืชทีม่ รี ะบบรากลึก โดยจัดระบบการปลูกพืชให้มพี ชื คลุมดินอยูต่ ลอดทัง้ ปี ส�ำหรับเมล็ดพันธุพ์ ชื
และส่วนขยายพันธุ์ แต่ละมาตรฐานมีขอ้ ก�ำหนดทีต่ า่ งกันออกไป แต่โดยหลักทัว่ ไปแล้ว จะก�ำหนดให้
เลือกใช้พันธุ์พืช (เมล็ด กิ่งพันธุ์ ต้นกล้า) ที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถหา
เมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์ได้ บางมาตรฐานอาจมีข้ออนุโลมให้ใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปได้
4. การจัดการดิน และธาตุอาหาร การจัดการดินที่ดีเป็นพื้นฐานส�ำคัญของระบบเกษตร
อินทรีย์ ซึง่ การปรับปรุงดินและการบริหารจัดการดินและธาตุอาหาร มีเป้าหมายเพือ่ รักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดิน รวมถึงการจัดการให้มีธาตุอาหารอย่างเพียงพอกับพืชที่เพาะปลูก และเพิ่มพูน
อินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างกลไกของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแปลงปลูก
รวมทั้งการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และการสูญเสียของธาตุอาหาร ซึ่งการจัดหา
แหล่งธาตุอาหารพืชนัน้ ควรเน้นทีธ่ าตุอาหารทีผ่ ลิตขึน้ ได้ภายในระบบการผลิตของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการให้มีการหมุนเวียนธาตุอาหารในแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยธาตุ
อาหารทั้งจากหินแร่ธาตุ หรือปุ๋ยอินทรีย์และอินทรียวัตถุจากภายนอกระบบการผลิตของตนเองนั้น
ควรเป็นแค่แหล่งธาตุอาหารเสริมเท่านั้น ไม่ใช่เป็นแหล่งทดแทนการผลิตและการหมุนเวียน
ธาตุอาหารในแปลงปลูก
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5. การป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช การท�ำเกษตรอินทรีย์จะเน้นการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี
และวิธีการเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศการเกษตรที่ท�ำให้พืชที่
เพาะปลูกพัฒนาภูมิต้านทานโรคและแมลง และสภาพแวดล้อมของแปลงปลูกไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
ระบาดของโรคและแมลง อย่างไรก็ตาม ถ้าการป้องกันไม่เพียงพอ เกษตรกรอาจใช้ปัจจัยการผลิต
ส�ำหรับควบคุมและก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ก�ำหนดอนุญาตไว้ในมาตรฐานได้
6. การป้องกันมลพิษ การปนเปื้อน และการปะปน เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้อง
มีมาตรการในการป้องกันมิให้ดินและผลิตผลปนเปื้อนจากมลพิษ และสารเคมีสังเคราะห์ทางการ
เกษตรที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งรวมถึงโลหะหนัก และมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน ตลอดจนมีมาตรการในการลดการปนเปื้อน เช่น การจัดท�ำแนวกันชนรอบ
แปลงเกษตรอินทรียท์ มี่ พี น้ื ทีต่ ดิ กับแปลงเกษตรทัว่ ไปทีม่ กี ารใช้สารเคมีตอ้ งห้าม หรือการท�ำบ่อพักน�ำ้
และมีการบ�ำบัดน�้ำด้วยชีววิธี ก่อนน�ำมาใช้ในแปลงปลูกพืช รวมถึงการท�ำความสะอาดเครื่องมือ
ทางการเกษตรที่อาจปนเปื้อนสารเคมีต้องห้าม ก่อนน�ำมาใช้ในแปลงปลูก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การจัดการแนวกันชนทีเ่ ป็นข้อก�ำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ต่ละมาตรฐานอาจแตกต่างกัน
โดยอาจมีการก�ำหนดทั้งระยะห่างระหว่างแปลงเกษตรอินทรีย์กับแปลงเกษตรทั่วไป การปลูกพืช
หรือการจัดท�ำสิ่งปลูกสร้างส�ำหรับเป็นแนวป้องกันการปนเปื้อนในพื้นที่แนวกันชนที่แตกต่างกันได้
แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีการก�ำหนดเกณฑ์แนวกันชนขั้นต�่ำไว้ในมาตรฐาน ซึ่งหน่วยงานที่ตรวจรับรอง
อาจจะพิจารณาให้เกษตรกรต้องมีการจัดการแนวกันชนเพิ่มเติมจากข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ โดยการ
พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของแปลงผลิตพืชแต่ละแห่ง
ส�ำหรับในขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการต้อง
มีการป้องกันไม่ให้วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ปะปนกันกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ หรือ
สัมผัสกับปัจจัยการผลิต หรือสารต้องห้ามต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐาน เพราะว่าจะท�ำให้วัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์นั้นสูญเสียสถานะของการได้รับการรับรองมาตรฐานได้ เช่น ไม่น�ำกระสอบที่บรรจุ
ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีมาใช้บรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และไม่ใช้สารก�ำจัดศัตรูในโรงเก็บในระหว่าง
การเก็บรักษาและขนส่งผลิตผลเกษตรอินทรีย์
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บทสรุป
การท�ำเกษตรกรรมอินทรีย์ที่เอาตลาดเป็นตัวน�ำ มุ่งเน้นการผลิตพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่
ขนาดใหญ่เพื่อการค้าอุตสาหกรรมและ/หรือการส่งออกเป็นหลัก พึ่งพาเครื่องจักรการเกษตร
แทนแรงงานคน และอยู่ภายใต้ระบบและการควบคุมของบริษัทขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นความมั่นคง
ด้านอาหารอย่างยั่งยืน ถือเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งให้ผลที่แตกต่างอย่างมากกับวิธีการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ที่ค�ำนึงถึงความสมดุลขององค์ประกอบทั้งหมดในกระบวนการผลิต
แบบองค์รวม เพื่อความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ การน�ำรูปแบบ
วิธีการเกษตรอินทรีย์ไปใช้เพียงบางส่วนเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นเกษตรกรรมอินทรีย์ และผ่านระบบ
การรับรองมาตรฐานการผลิตเพื่อผลด้านการตลาด อาจเป็นการท�ำลายหลักการและเป้าหมาย
ที่แท้จริงของระบบเกษตรกรรมอินทรีย์ในบั้นปลาย เพราะว่าการท�ำเกษตรกรรมอินทรีย์ลักษณะ
ดังกล่าวผิดหลักการของเกษตรกรรมยั่งยืนนั่นเอง
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มาตรฐานและการรับรองเกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

บทน�ำ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเกณฑ์ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำที่เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตาม
และหน่วยงานรับรองจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินการผลิต และตัดสินใจในการรับรองฟาร์ม
ที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนั้น ๆ ปกติในการก�ำหนดมาตรฐานโดยส่วนใหญ่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้บริโภค รวมทั้ง
นักสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการด้านต่าง ๆ จะมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น และตัดสินใจในการ
ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละข้อความคาดหวัง หรือการให้คณ
ุ ค่ากับการปฏิบตั เิ กษตรอินทรียข์ อง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละส่วนจะถูกตรวจสอบ และยอมรับหรือปฏิเสธโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดย
เฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพราะผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขข้อก�ำหนดเหล่านัน้   มาตรฐานจึงเปรียบเสมือนหนึง่ เป็นกระบวนการแปลความคาดหวังและ
คุณค่าของเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ในกระบวนการตัดสินใจก�ำหนด
มาตรฐานนั้น จะต้องมีการสร้างฉันทามติเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดยอมรับ ดังนั้น ข้อตกลงใน
มาตรฐานจึงเปรียบเหมือนเป็นสัญญาประชาคมระหว่างผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทัง้ หมด นอกจากนี้ สัญญา
ประชาคมนี้ได้มีการก�ำหนดรายละเอียดกระบวนการผลิตไว้อย่างค่อนข้างชัดเจน ท�ำให้มาตรฐาน
เกษตรอินทรียม์ สี ถานะเสมือนหนึง่ เป็นค�ำนิยามของเกษตรอินทรียไ์ ปพร้อมกันด้วย มาตรฐานเกษตร
อินทรียเ์ ป็นภาพสะท้อนของสภาวการณ์การผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรียท์ เี่ กษตรกรได้
พัฒนายกระดับความสามารถในการท�ำการผลิตและแปรรูปให้ก้าวรุดหน้ามากขึ้น มาตรฐานเกษตร
อินทรียจ์ งึ ไม่ใช่มาตรฐานทีห่ ยุดนิง่ ไม่เปลีย่ นแปลง แต่เป็นสภาพการณ์ทยี่ งั สามารถมีการแปรเปลีย่ น
ได้ตลอดเวลาตามสภาวการณ์ของการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ

เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture

29

กฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปได้มขี อ้ ก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับเกษตร
อินทรีย์ไว้หลายเรื่อง โดยข้อก�ำหนดที่เป็นระเบียบหลัก คือ ระเบียบสภายุโรปที่ 2092/91 (EEC
Regulation No. 2092/91) ซึง่ ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2534 และมีการออกระเบียบเพิม่ เติมและแก้ไข
อื่น ๆ อีกมากมายในระเบียบดังกล่าวครอบคลุมการปลูกพืช (รวมการเก็บผลิตผลจากป่าและพื้นที่
ธรรมชาติ) เลีย้ งสัตว์ (รวมผึง้ ) การแปรรูป และการใช้ตรา รวมทัง้ ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับตรวจสอบรับรอง
ในระเบี ย บ 2092/91 นี้ ไ ด้ ก� ำ หนดวิ ธี ก ารยอมรั บ ระบบการตรวจรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ น
ต่ า งประเทศ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการขออนุ ญ าตน� ำ เข้ า สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ไ ด้ 3 แนวทาง คื อ
(ก) การขึ้นทะเบียนประเทศผู้ผลิต ซึ่งมีข้อก�ำหนดอยู่ในมาตรา 11.1 (ข) การยกเว้นพิเศษเพื่อน�ำเข้า
ซึ่งมีข้อก�ำหนดในมาตรา 11.6 และ (ค) การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองในต่างประเทศ ตามข้อ
ก�ำหนดในมาตรา 11.7 แต่ในทางปฏิบัติเฉพาะการยอมรับการตรวจรับรองเพื่อน�ำเข้าใน 2 แนวทาง
แรกเท่านั้นที่ได้มีการด�ำเนินการใช้จริง
ในแนวทางการขึ้นทะเบียนประเทศผู้ผลิต ที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ รัฐบาล
ของประเทศผู้ผลิต-ส่งออกจะต้องจัดท�ำระเบียบเกี่ยวกับการผลิตและการตรวจสอบรับรองเกษตร
อินทรีย์ท่ีเป็นไปตามข้อก�ำหนดของระเบียบ 2092/91 และติดต่อกับสหภาพยุโรปเพื่อให้ท�ำการ
ประเมินและยอมรับระบบ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะได้รับการขึ้นทะเบียน ท�ำให้ผลิตผลเกษตร
อินทรียท์ ไี่ ด้รบั การตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองทีไ่ ด้รบั ขึน้ ทะเบียนในประเทศเหล่านีส้ ามารถ
ส่งไปจ�ำหน่ายในยุโรปได้โดยมีสถานะเท่าเทียมกันกับที่ตรวจรับรองโดยหน่วยงานในสหภาพยุโรป
ช่องทางนี้ค่อนข้างจะด�ำเนินการได้ล�ำบากและเสียเวลามาก เพราะตั้งแต่มีการประกาศใช้ระเบียบ
เกษตรอินทรีย์ยุโรปในปี พ.ศ. 2534 กว่า 13 ปีแล้ว มีเพียง 9 ประเทศเท่านั้นที่ได้ด�ำเนินการตาม
ช่องทางนี้ได้ส�ำเร็จ และแม้แต่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามแนวทางนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี พ.ศ. 2547 ทางสาธารณรัฐเช็กและฮังการีได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปแล้ว ท�ำให้คงเหลือประเทศนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับการยอมรับเพียง 7 ประเทศเท่านั้น
คือ อาร์เจนตินา อิสราเอล สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย คอสตาริกา นิวซีแลนด์ และอินเดีย
ส่วนแนวทางการยกเว้นพิเศษนัน้ บริษทั ผูน้ ำ� เข้าสินค้าเกษตรอินทรียท์ อี่ ยูใ่ นประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปสามารถขออนุญาตผ่อนผันการน�ำเข้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์จากต่างประเทศ โดย
ผู้น�ำเข้าจะต้องแสดงหลักฐานประกอบ ซึ่งรวมถึงการที่หน่วยงานตรวจรับรองได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
ข้อก�ำหนด EN45011 ซึ่งก็คือ ISO Guide 65 (ระเบียบของสหภาพยุโรปก�ำหนดให้การปฏิบัติตาม
เกณฑ์ข้อก�ำหนด แต่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องได้รับการรับรองตามเกณฑ์ข้อก�ำหนดดังกล่าว) การน�ำ
เข้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะน�ำเข้าโดยช่องทางนี้ และวิธีการนี้
จะต้องขออนุญาตผ่อนผันการน�ำเข้าสินค้าในทุกครั้งที่มีการน�ำเข้า
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สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบใหม่ คือ Council Regulation (EC) No 834/2007 เมื่อ
28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เพื่อใช้แทนระเบียบเก่า ซึ่งระเบียบใหม่นี้ได้เริ่มบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม
พ.ศ. 2552  นอกจากนี้ กรรมาธิการเกษตรยังได้ออกระเบียบส�ำหรับการปฏิบัติ (implementing
rules) อีก 2 ฉบับ คือ Commission Regulation (EC) No 889/2008 และ No 1235/2008 ซึ่ง
ฉบับแรกเป็นข้อก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรฐานการเพาะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เลีย้ งสัตว์ และ
แปรรูป ส่วนระเบียบฉบับทีส่ องเป็นระเบียบเกีย่ วกับการน�ำเข้าสินค้าเกษตรอินทรียจ์ ากต่างประเทศ
ในระเบียบใหม่นี้ การยอมรับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์เพื่อการน�ำเข้าจะมี 3 แนวทาง คือ
(ก) การขึน้ ทะเบียนหน่วยตรวจรับรองทีท่ ำ� การตรวจรับรองตามข้อก�ำหนดมาตรฐานของสหภาพยุโรป
(ข) การขึ้นทะเบียนประเทศผู้ผลิต ที่มีการจัดท�ำระบบการตรวจรับรองทัดเทียมกับข้อก�ำหนด
มาตรฐานของสหภาพยุโรป (แนวทางนี้เ หมือนกั นกั บแนวทางการขึ้ นทะเบี ย นประเทศผู ้ ผ ลิ ต
ตามระเบียบเก่า) และ (ค) การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองที่ท�ำมีการด�ำเนินการทัดเทียมกับ
ข้อก�ำหนดมาตรฐานของสหภาพยุโรปหลังจากที่ได้มีการเปิดให้หน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ได้สมัครขอการขึ้นทะเบียนแบบ (ค) ปรากฏว่ามีหน่วยตรวจรับรอง 73 แห่งที่ได้สมัคร ซึ่งหลังจาก
ตรวจสอบรอบแรก ทางคณะกรรมาธิการถาวรเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EU Standing
Committee on Organic Farming - SCOF) ได้ปฏิเสธใบสมัครของหน่วยตรวจรับรอง 43 แห่ง
และในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 ทางคณะกรรมาธิการจึงได้ตดั สินใจขึน้ ทะเบียนหน่วยตรวจสอบ
รับรองที่เหลือ 30 หน่วยงาน ซึ่งระบบใหม่นี้ คาดว่าจะเริ่มน�ำมาใช้ในกลางปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปบางประการเกี่ยวกับการยอมรับความทัดเทียมกัน
ของมาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศดังนี้
1. ระเบียบสหภาพยุโรปได้ระบุถึงเกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์ (Codex) ในการพิจารณา
เรื่อง ความทัดเทียมของมาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการระบุ
ถึงเกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์ในกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ ในฐานะของเกณฑ์อ้างอิงส�ำหรับการ
ประเมินความทัดเทียม
2. ระเบียบของสหภาพยุโรปให้ความส�ำคัญกับการประเมินความทัดเทียมของมาตรฐานและ
การตรวจรับรอง
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กฎระเบียบสินค้าอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา
สินค้าอินทรีย์ในตลาดสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมของหน่วยงานแผน
งานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program, NOP) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Agriculture, USDA) และหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
หน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบสินค้านั้น ๆ ควบคู่กันไป เช่น Food and Drug Administration
(FDA) เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงาน NOP จะควบคุมและรับผิดชอบในส่วนที่เป็นสินค้าอินทรีย์ ซึ่งรวมถึง
การก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความและกฎระเบียบการผลิตเฉพาะในส่วนที่เป็นสินค้าอินทรีย์ หน่วยงานอื่น
เช่น FDA จะรับผิดชอบในส่วนอื่น ๆ ของสินค้าเฉพาะที่กฎหมายก�ำหนดว่าเป็นความรับผิดชอบ
ของตน และจะไม่เข้าไปเกีย่ วข้องในส่วนทีเ่ ป็นสินค้าอินทรีย์ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการก�ำหนดค�ำจ�ำกัด
ความ หรือกฎระเบียบการผลิตที่จะท�ำให้สินค้านั้นเป็นสินค้าอินทรีย์ เช่น
1. ฉลากสินค้าอาหารอินทรีย์ต้องท�ำตามกฎระเบียบของ US.FDA ว่าด้วยเรื่อง ฉลากสินค้า
อาหาร และจะต้องท�ำตามกฎระเบียบของ NOP ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานการปิดฉลากสินค้าอินทรีย์
2. สินค้าเครื่องส�ำอางหรือผลิตภัณฑ์บ�ำรุงรักษาร่างกาย FDA ไม่ถือว่าเครื่องส�ำอางอินทรีย์
มีความปลอดภัยกว่าเครือ่ งส�ำอางทัว่ ไป ดังนัน้ เครือ่ งส�ำอางอินทรียจ์ ะต้องมีกระบวนการผลิตสินค้า
เครือ่ งส�ำอางทีเ่ ป็นไปตามกฎระเบียบของ FDA และต้องมีกระบวนการผลิตเครือ่ งส�ำอางทีเ่ ป็นสินค้า
อินทรีย์ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน NOP ด้วย
3. การเก็บสินค้าอินทรีย์ FDA เรียกเก็บสินค้าอินทรีย์กรณีที่มีการปฏิบัติที่ผิดกฎระเบียบ
ของ FDA เท่านั้น จะไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ NOP ส่วน NOP เรียกเก็บ
สินค้าอินทรีย์จากกรณีที่สินค้าดังกล่าวมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสินค้าอินทรีย์เท่านั้น
การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดสหรัฐอเมริกา ต้องมีการปลูก การจัดการ การผลิต
และการปิดฉลากสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานของ NOP เท่านั้น
สหรัฐอเมริกาประกาศใช้กฎหมาย Organic Foods Production Act of 1990 เพือ่ ควบคุม
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นหลักประกันให้แก่ผบู้ ริโภคว่าสินค้าอินทรียท์ วี่ างจ�ำหน่ายในตลาด
สหรัฐอเมริกามีการผลิตที่ได้มาตรฐาน และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตร
อินทรีย์ระหว่างมลรัฐ
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1. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าอินทรียแ์ ละการปิดฉลากสินค้าอินทรีย์
สินค้าที่วางจ�ำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการระบุและการปิดฉลากว่าเป็น 100 percent
organic หรือ organic หรือ made with organic ต้องผ่านการรับรองและมีประกาศนียบัตร
รับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา หรือจากองค์กรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา สินค้าที่สามารถปิดฉลากว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ได้ต้องเป็นสินค้าดังต่อไปนี้ คือ
- สินค้าทีป่ ดิ ฉลากว่า 100 percent organic และสามารถประทับตรา USDA Organic หรือ
ตราจากองค์กรอืน่ ทีอ่ อกประกาศนียบัตรรับรองสินค้าอินทรียไ์ ด้ คือ สินค้าที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของสินค้า
(คิดตามน�ำ้ หนักหรือปริมาตรของเหลวทีไ่ ม่รวมน�ำ้ และเกลือ) เป็นการผลิตตามหลักสินค้าอินทรียต์ าม
กฎหมายของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับสินค้าที่เป็น 100 percent organic
- สินค้าทีป่ ดิ ฉลากว่า organic และสามารถประทับตรา USDA Organic หรือตราจากองค์กร
อื่นที่ออกประกาศนียบัตรรับรองสินค้าอินทรีย์ได้ คือ สินค้าที่มีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
ของสินค้า เป็นการผลิตตามหลักการผลิตสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่ก�ำหนด
ไว้ส�ำหรับสินค้าที่สามารถปิดฉลากว่า organic โดยส่วนผสมที่เหลือต้องผลิตตามหลักสินค้าอินทรีย์
ด้วย ยกเว้นส่วนผสมเหล่านั้นไม่มีในตลาดการค้าสินค้าอินทรีย์ หรือผลิตผลทางการเกษตร หรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ได้ผลิตตามหลักสินค้าอินทรีย์ได้ แต่ต้องเป็นส่วนผสมตามที่มีระบุไว้
ใน National List (รายชื่อส่วนผสมที่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา) และต้องมีไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของส่วนผสมในส่วนที่ไม่เป็นอินทรีย์ และต้องไม่มี
สารซัลไฟต์ผสมอยู่ด้วย
- สินค้าที่สามารถปิดฉลากว่าเป็น made with organic และสามารถมีตราประทับที่เป็น
ขององค์กรอืน่ ทีอ่ อกประกาศนียบัตรรับรองสินค้าอินทรีย์ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ตรา USDA Organic คือ
สินค้าทีส่ ว่ นผสมอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ของสินค้า เป็นการผลิตตามหลักสินค้าอินทรียข์ องกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา ส่วนผสมที่ตามหลังค�ำว่า made with organic ต้องไม่เกิน 3 รายการ หรือ
กลุม่ อาหารทีต่ ามหลังค�ำว่า made with organic ต้องไม่เกิน 3 รายการเช่นกัน และต้องมาจากกลุม่
อาหารเหล่านี้เท่านั้น คือ ถั่ว ผัก ผลไม้ ธัญพืช เมล็ดพืช เครื่องเทศ สมุนไพร นัท น�้ำมัน เนื้อ ปลา
สัตว์ปีก สารให้ความหวาน หรือผลิตภัณฑ์นม
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- สินค้าอื่นที่มีส่วนผสมที่เป็นสินค้าอินทรีย์ต�่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของสินค้า ไม่สามารถ
ปิดฉลากว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ และไม่สามารถประทับตรารับรองจาก USDA หรือองค์กรอื่นที่ออก
ประกาศนียบัตรรับรองสินค้าอินทรียไ์ ด้ ในการระบุสว่ นผสมสินค้าบนฉลาก สามารถระบุวา่ ส่วนผสม
รายการที่เป็นการผลิตแบบอินทรีย์โดยใช้ค�ำว่าสินค้าอินทรีย์กับส่วนผสมนั้น ๆ หรือท�ำเครื่องหมาย
ดอกจันทร์และมีขอ้ ความระบุสว่ นผสมสินค้าพร้อมกับแสดงปริมาณ (เปอร์เซ็นต์) ของส่วนผสมทีเ่ ป็น
สินค้าอินทรีย์ด้วยการจ�ำหน่าย หรือปิดฉลากสินค้าว่าเป็นสินค้าอินทรีย์
2. กฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์ ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า น� ำ เข้ า กฎหมายก� ำ หนด
ว่าผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรทีเ่ ป็นสินค้าน�ำเข้า อาจจะวางจ�ำหน่ายในสหรัฐอเมริกาหรือปิดฉลากว่าเป็น
สินค้าอินทรียไ์ ด้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาก็ตอ่ เมือ่ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้พจิ ารณาแล้วว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผลิตและการจัดการภายใต้โปรแกรมการรับรองสินค้า
เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกามีการจัดหาการควบคุมที่เป็นด้านการป้องกันและการจัดท�ำ
แนวทางการผลิตและการจัดการสินค้าที่อย่างน้อยก็ต้องเท่าเทียมกันกับที่กฎหมายสหรัฐอเมริกา
ก�ำหนด ภาระในการแสดงว่าสินค้ามีมาตรฐานเทียบเท่าทีก่ ระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาก�ำหนดเป็น
หน้าทีข่ องประเทศผูส้ ง่ ออก โดยค�ำว่าเท่าเทียมกัน หมายถึง กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้พจิ ารณา
ตัดสินแล้วว่าข้อบังคับทางด้านเทคนิคและระบบการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศ
ผู ้ ผ ลิ ต เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า ข้ อ ก� ำ หนดและกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ในกฎหมาย Organic Foods
Production Act of 1990 ของสหรัฐอเมริกา ค�ำว่า ข้อบังคับทางด้านเทคนิค หมายถึง ระบบกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ระบุถึงการผลิต การจัดการ
และการด�ำเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์สนิ ค้าอินทรีย์ ส่วนค�ำว่า ระบบการประเมินการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐาน หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ภาครัฐกระท�ำเพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อบังคับทางด้าน
เทคนิคในการผลิต การจัดการ และการด�ำเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์สนิ ค้าเกษตรอินทรีย์
ท�ำอย่างสมบูรณ์และสม�ำ่ เสมอในทุกตัวสินค้า โดยหน่วยงาน NOP ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
จะท�ำการเปรียบเทียบข้อบังคับทางด้านเทคนิคและระบบการประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกากับของประเทศผูผ้ ลิตสินค้าเพือ่ ตัดสินความคล้ายคลึงกันหรือความแตกต่างกัน
ระหว่างสองประเทศ หน่วยงาน NOP อาจขออนุญาตรัฐบาลประเทศผู้ผลิตในการเข้าไปตรวจ
โรงงาน หรือสถานที่ผลิตในประเทศนั้น ๆ เพื่อรับรองว่าระบบการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่รัฐบาลประเทศผู้ผลิตก�ำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติตามจริงเหมือนที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารหรือไม่
ขั้นตอนที่สินค้าน�ำเข้าสามารถปิดฉลาก และจ�ำหน่ายเป็นสินค้าอินทรีย์ในตลาดสหรัฐอเมริกาได้มี
อยู่ 2 ขั้นตอนหลัก คือ
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1. รัฐบาลประเทศผู้ผลิตอาจติดต่อขอค�ำตัดสินความเท่าเทียมกันของระบบการประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานของตนกับของสหรัฐอเมริกาได้ที่ USDA-AMS Administrator, Attn:
NOP Equivalence Request (ดูรายละเอียดวิธีการยื่นค�ำร้องขอค�ำตัดสิน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องแจ้ง
ในขณะยื่นค�ำร้อง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในระหว่างการพิจารณาค�ำร้องและหลังจาก
ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาแล้ว ที่ www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocNamX)
2. สินค้าอินทรียท์ ผี่ ลิตและได้รบั การรับรองในต่างประเทศว่าเป็นสินค้าอินทรียจ์ ะปิดฉลาก
และจ�ำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นสินค้าอินทรีย์ได้ก็ต่อเมื่อระบบการรับรองสินค้าใน
ประเทศผู้ผลิตเป็นไปตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยเรื่องการรับรองสินค้าอินทรีย์ (Certified
Organic under the US National Organic Program)
กระทรวงเกษตรสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ใ ห้ ก ารรั บ รององค์ ก รในต่ า งประเทศเพื่ อ ตรวจ
ออกประกาศนียบัตรอินทรีย์แล้วทั้งในทวีปยุโรป อียิปต์ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก และลาตินอเมริกา
บางประเทศ ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาผู้ที่ประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรรับรองการเป็น
อินทรีย์สามารถขอได้จากองค์กรใด ๆ ก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในสถานที่ตั้งของพื้นที่
การเกษตรหรือโรงงานผลิต ส�ำหรับประเทศไทยผู้ประกอบการที่จะขอการรับรองผลิตผลตามระบบ
เกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกากับ ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) จะต้อง
ขอการรั บ รองตามระบบแคนาดาควบคู ่ กั น เพราะการรั บ รองตามระบบของสหรั ฐ อเมริ ก า
ของส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) นี้เป็นการรับรองภายใต้ของตกลง
ความเท่าเทียมของระบบเกษตรอินทรียแ์ คนาดาและสหรัฐอเมริกา ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แห่งประเทศไทย (มกท.) ไม่ได้ให้บริการตรวจรับรองตามระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาโดยตรง
ดั ง นั้ น ข้ อ ก� ำ หนดของมาตรฐานที่ ผู ้ ป ระกอบการจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามก็ คื อ เอกสารมาตรฐาน
เกษตรอิ น ทรี ย ์ แ คนาดา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย (1) ข้ อ ก� ำ หนดมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ เ กี่ ย วกั บ
หลักการและการจัดการระบบการผลิต (Organic Production Systems: General Principles and
Management Standards) และ (2) รายชื่อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต (Permitted
Substances Lists) ซึง่ เอกสารทัง้ 2 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ CFIA ขอบข่ายการตรวจ
รับรองในระบบนี้จึงเหมือนกับระบบของแคนาดา คือ การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
ป่าและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลิตผลผูป้ ระกอบการทีข่ อการรับรองในระบบนี้ เมือ่ ได้
รับการรับรองแล้ว จะสามารถใช้ตราเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 3.1)
บนผลิตผลได้
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ภาพที่ 3.1 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)
                          ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2560

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โคเด็กซ์
Codex Alimentarious Commission เป็นหน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2505 ในลั ก ษณะของคณะกรรมการร่ ว มระหว่ า งองค์ ก รอาหารและการเกษตร
แห่ ง สหประชาชาติ (United Nation Food and Agriculture Organization - FAO) และ
องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) เพื่อท�ำหน้าที่ในการจัดท�ำมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร
คณะกรรมการ Codex Alimentarious ได้จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อยกร่างเกณฑ์มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 จากนั้นในปี พ.ศ. 2544 จึงได้
เพิม่ เกณฑ์มาตรฐานเรือ่ งปศุสตั ว์และการเลีย้ งผึง้   เกณฑ์มาตรฐานนีม้ กี ารปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูบ่ า้ ง
เช่น มีการเพิ่มเติมรายชื่อปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ได้ในปี พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2545
มีการทบทวนเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องโคเด็กซ์
มีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า Codex Guidelines on the Production, Processing, Labeling
and Marketing of Organically Produced Foods โดยมีเป้าหมายเพื่อนิยามความหมายของ
ค�ำว่าเกษตรอินทรีย์ (organic) ซึง่ จะช่วยป้องกันการกล่าวอ้างของสินค้าทีเ่ กินจริง และยังช่วยให้เกิด
การปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรม
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การจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์นี้ ได้พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานของสหพันธ์เกษตร
อินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements หรือ
IFOAM) ตลอดจนกฎระเบียบมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องประเทศสมาชิกด้วย โดยจัดท�ำในลักษณะ
ของการเป็นกรอบแนวทางส�ำหรับใช้ในการอ้างอิงของประเทศสมาชิก ดังนัน้ เกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์
ไม่ใช่เกณฑ์ที่สามารถน�ำมาใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานโดยหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ได้
แต่เป็นเกณฑ์เพือ่ ให้รฐั บาลในประเทศต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการจัดท�ำข้อก�ำหนดและกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศตัวเอง ซึ่งในการก�ำหนด
มาตรฐานนี้ รัฐบาลจะต้องจัดท�ำรายละเอียดเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขของประเทศตัวเอง
เอกสารเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์จะระบุกรอบข้อก�ำหนดทั่วไปโดยกว้าง ๆ ส่วนเนื้อหา
รายละเอียดของมาตรฐานจะอยูใ่ นส่วนของภาคผนวก โดยกรอบข้อก�ำหนดประกอบด้วยข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการใช้ฉลาก ข้อก�ำหนดการผลิตและการจัดเตรียม ข้อก�ำหนดในการเพิ่มเติมปัจจัยการผลิต
และเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ ยังมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับระบบการ
ตรวจสอบและรับรอง ตลอดจนการควบคุมการน�ำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของภาคผนวก
จะมีรายละเอียดมาตรฐานส�ำหรับการผลิต การแปรรูป และการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์
โดยครอบคลุมการผลิตพืช การเลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงผึ้ง การจัดการ และการแปรรูปผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ (ภาคผนวก 1) และปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในฟาร์มและการแปรรูป (ภาคผนวก 2)
มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ในบางประการเกี่ยวกับการใช้เป็น
กรอบมาตรฐานส�ำหรับการยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียร์ ะหว่างประเทศ
1. เกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ภายหลังจากที่มีข้อตกลง
ขององค์กรการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) เกีย่ วกับเรือ่ งสุขอนามัยพืช (sanitary
and phytosanitary measures - SPS) และการกีดกันทางการค้าด้านเทคนิค (technical barriers
to trade - TBT) ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์ได้รบั การระบุในข้อตกลงเรือ่ งสุขอนามัยพืช ส�ำหรับ
เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งท�ำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์
ควรจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในฐานะมาตรฐานระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงการกีดกัน
ทางการค้ า ด้ า นเทคนิ ค ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง หมายความว่ า ประเทศต่ า ง ๆ อาจใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
ของโคเด็กซ์ในการหาข้อยุติ เมื่อมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
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2. ในกฎระเบียบของประเทศผู้น�ำเข้าส�ำคัญ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
มีเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ไม่ได้กล่าวถึงเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์ (อาจเพราะว่ากฎระเบียบ
ของอเมริกาถูกจัดท�ำขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2533 ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์เสร็จ) ในกรณี
ของประเทศญี่ปุ่น ข้อก�ำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้อ้างอิงถึงโคเด็กซ์ไว้อย่างชัดเจน ส�ำหรับ
สหภาพยุโรป กฎระเบียบเกษตรอินทรียข์ องยุโรปฉบับใหม่ (EU Regulation 834/2007) ทีเ่ พิง่ ออกมา
ใช้แทนกฎระเบียบเดิม (EU Regulation 2092/91) ได้อา้ งอิงถึงเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กซ์สำ� หรับการ
ประเมินความทัดเทียมของมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ
3. การเพิ่มรายการปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์นั้น มาตรฐานโคเด็กซ์เพียงก�ำหนดให้
ประเทศสมาชิกแสดงให้เห็นว่า ได้ท�ำการประเมินปัจจัยการผลิตดังกล่าวตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของโคเด็กซ์แล้ว ก็อาจอนุญาตให้เพิ่มรายการปัจจัยการผลิตนั้นได้ โดยกรรมการของโคเด็กซ์
ไม่ได้มีแผนที่จะท�ำการประเมินทางเทคนิคกับปัจจัยการผลิตนั้นด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากกรณี
ของการจั ด ท� ำ เกณฑ์ ม าตรฐานของ IFOAM ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานของ IFOAM จะต้ อ ง
ประเมินปัจจัยการผลิตนั้นก่อนที่จะพิจารณาเพิ่มปัจจัยการผลิตนั้นในมาตรฐาน
4. ขอบเขตของเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของโคเด็กซ์ครอบคลุมเฉพาะการผลิตพืช
ปศุสตั ว์ การเลีย้ งผึง้ และการแปรรูปอาหาร แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีก่ ำ� ลังเป็นที่
สนใจของตลาด เช่น สัตว์นำ 
�้ เครือ่ งส�ำอาง สิง่ ทอ และกระบวนการในการจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของโคเด็กซ์ค่อนข้างใช้เวลานานมาก ซึ่งท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดในการที่จะใช้เกณฑ์มาตรฐาน
โคเด็กซ์เป็นแกนส�ำหรับการสร้างความทัดเทียมของเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตร
ทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชน และเครือข่ายร้านค้าสีเขียว
ที่ท�ำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มกท. ได้เริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึงเริ่มให้บริการตรวจรับรองในปีเดียวกัน ต่อมาได้ด�ำเนินการจดทะเบียน
เป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 และจดทะเบียนเป็นบริษัท เอซีที ออร์แกนิค จ�ำกัด
เมื่ อ เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2560 มกท. ได้ รั บ การรั บ รองระบบงานและการยอมรั บ มาตรฐาน
และการตรวจรับรองทั้งจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
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1. ระบบงานเกษตรอิ น ทรี ย ์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก
International Organic Accreditation Service (IOAS) ในปี พ.ศ. 2544
2. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ไทย จากส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548
3. ระบบงาน ISO / IEC 17065 มาตรฐานข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับหน่วยตรวจรับรอง
จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และก่อนหน้านั้นได้รับรองระบบงาน ISO Guide 65 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 ถึง พ.ศ. 2559 จาก IOAS
4. ระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime - COR) จาก Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552
5. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามข้อก�ำหนด (EC) No. 1235/2008
(Article 10) โดยสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
6. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามข้อก�ำหนดการผลิตเกษตรอินทรีย์
Switzerland’s Organic Farming Ordinance (SR 910.18) (Article 23a) โดยรั ฐ บาล
สวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. เป็นมาตรฐานที่จัดท�ำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการมาตรฐาน
ของส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ห่งประเทศไทย (มกท.) ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ IFOAM โดยการรับรองของสมัชชาสมาชิก
ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ห่งประเทศไทย (มกท.) มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 และต่อมามีการแก้ไข
ปรับปรุงอีกหลายครั้ง ปัจจุบัน มกท. มีมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ การปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ การผลิตปัจจัย
การผลิตเพือ่ การค้า การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ อินทรีย์ รายการอาหารอินทรีย์ การเลีย้ งสัตว์ และการเลีย้ งผึง้
ซึ่งท�ำให้ มกท. สามารถให้บริการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การผลิตในระดับฟาร์ม การน�ำผลิตผลจากฟาร์มมาแปรรูปในโรงงาน และจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูป มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. มีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
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1. ค�ำจ�ำกัดความ เป็นความหมายของค�ำต่าง ๆ ที่ใช้ในมาตรฐานฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ผลิต
และผู้ประกอบการมีความเข้าใจในความหมายของค�ำดังกล่าวตรงกัน
2. หลักการและความมุ่งหมายในการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรีย์ เป็นเป้าหมาย
ในการผลิตแบบอินทรีย์ที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการจะต้องค�ำนึงถึงในขณะที่ท�ำการผลิตแบบอินทรีย์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3. แนวทางปฏิบตั ิ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ระบบการผลิตแบบอินทรีย์
ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ มกท. แนะน�ำให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการน�ำไปปฏิบัติ แต่มิได้บังคับหรือ
มีผลต่อการตัดสินใจรับรองมาตรฐาน
4. มาตรฐาน เป็นข้อก�ำหนดและเงื่อนไขขั้นต�่ำที่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม
เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดย มกท. จะใช้มาตรฐานเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
รับรองการผลิตและการประกอบการของท่าน
5. ภาคผนวก เป็นส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติม ซึ่งแบ่งออกเป็นภาคผนวกต่าง ๆ ดังนี้
- ภาคผนวก 1 เป็นรายการปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอินทรีย์
ทั้งปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ผลิตภัณฑ์และวิธีการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูในโรงเก็บ สารเร่ง
การเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ และสารปรุงแต่งที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ซึ่งผู้ผลิตและผู้ประกอบการต้องใช้ปัจจัยการผลิตเฉพาะตามรายการที่ระบุไว้
หรือมีส่วนประกอบตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้เท่านั้น
- ภาคผนวก 2 เป็นรายการสารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยผู้แปรรูปต้องใช้สารเฉพาะที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้เท่านั้น และต้องใช้
กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ด้วย
- ภาคผนวก 3 เป็นรายการปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำอินทรีย์
ทั้งวัสดุที่ใช้ในการป้องกันก�ำจัดโรคและศัตรู และวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร
- ภาคผนวก 4 เป็นแนวทางการประเมินปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่ มกท. อาจอนุญาตให้ใช้
เพิ่มเติมได้ในกรณีที่ปัจจัยการผลิตดังกล่าวมิได้ระบุอยู่ในภาคผนวก 1 และภาคผนวก 3 โดยผู้ผลิต
และผูป้ ระกอบการต้องมีรายละเอียดส่วนประกอบของปัจจัยการผลิตดังกล่าวและแจ้งให้ มกท. ทราบ
เพื่อพิจารณาว่าสามารถอนุญาตให้ใช้ได้หรือหรือไม่
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- ภาคผนวก 5 เป็นแนวทางการประเมินสารปรุงแต่งและสารช่วยแปรรูปอื่น ๆ ที่ มกท.
อาจอนุญาตให้ใช้เพิ่มเติมได้ในกรณีที่สารดังกล่าวมิได้ระบุอยู่ในภาคผนวก 2 และ 3 โดยผู้ประกอบ
การจะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับสารดังกล่าวและชีแ้ จงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องใช้สารดังกล่าวให้ มกท.
พิจารณาตามแนวทางในภาคผนวกนี้
- ภาคผนวก 6 เป็นหลักเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ซึ่งเป็น
กระบวนการทีเ่ ปิดโอกาสให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องสามารถมีสว่ นร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐานได้ โดยส่งข้อคิดเห็นมายัง มกท. (ตามแบบฟอร์มท้ายเล่ม) เพื่อให้อนุกรรมการ
มาตรฐาน มกท. พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้
ส� ำ หรั บ มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ มกท. ฉบั บ ปี 2559 ที่ ไ ด้ แ ก้ ไขและอนุ มั ติ ค รั้ ง ล่ า สุ ด
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 สามารถ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

มาตรฐาน IFOAM
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งได้ริเริ่มจัดตั้ง
โครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) ขึ้นในปี พ.ศ.
2535 เพื่อให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2540 สหพันธ์ฯ ได้จัดตั้ง IOAS (International Organic Accreditation Service)
ขึน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการให้บริการรับรองระบบงานนี้ ภายใต้กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตร
อินทรีย์ IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเป็นองค์กรไม่แสวงก�ำไร มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มกท. ได้รบั การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM นีจ้ าก IOAS ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544
โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรียแ์ ห่งแรกในเอเชียทีไ่ ด้รบั การรับรองระบบงานนี  ้ ในระบบนี้
มกท. สามารถให้ บ ริ ก ารตรวจรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นขอบข่ า ยเกี่ ย วกั บ การเพาะปลู ก พื ช
การเก็บผลิตผลจากป่าและพื้นที่ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ การแปรรูปและจัดการผลิตผล
และปัจจัยการผลิตเพื่อการค้าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ สามารถ
ใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของ มกท. ร่วมกับตรา IFOAM Accredited (ภาพที่ 3.2)
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ภาพที่ 3.2 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM มกท. และ มกอช.
            ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2560

กระบวนการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์
กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องแต่ละหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
อาจแตกต่างกันออกไป โดยหน่วยตรวจรับรองจะมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนตรวจรับรอง
ของตัวเองให้ผู้สนใจได้รับทราบ ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการจึงควรท�ำการศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียด
ก่อนตัดสินใจสมัคร นอกจากนี้ ควรศึกษาเปรียบเทียบหน่วยตรวจรับรอง 2 -3 แห่ง เพื่อพิจารณา
ดูรายละเอียดของข้อก�ำหนดมาตรฐาน ค่าใช้จ่าย ความรวดเร็ว คุณภาพของการให้บริการ ตลอดจน
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานและการยอมรับผลการตรวจรับรองของหน่วยงานนั้นโดยผู้ซื้อ หรือ
หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลการน�ำเข้าสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นต่างประเทศ (ในกรณีสง่ ออก) เพือ่ ใช้ประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกหน่วยตรวจรับรองโดยทั่วไปแล้ว กระบวนการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 7 ขั้นตอน คือ
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1. การสมัคร ในขั้นตอนแรกของกระบวนการตรวจรับรอง ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการจะต้อง
ติดต่อกับหน่วยงานรับรองเพื่อขอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานรับรองจะจัดส่งชุดเอกสาร
การสมัครให้โดยทั่วไปชุดเอกสารนี้ควรประกอบด้วย มาตรฐานการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยตรวจรับรองข้อก�ำหนด และระเบียบในการตรวจรับรองเอกสารใบสมัคร
รวมข้อตกลง/สัญญาในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และค่าใช้จ่ายในการตรวจ และ
การรับรองในบางครั้งรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้อาจรวบรวมอยู่ในคู่มือผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ
ก็ได้ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลประกอบ
ตามทีห่ น่วยงานรับรองก�ำหนด ซึง่ เอกสารดังกล่าวอาจประกอบด้วยประวัตฟิ าร์ม/ทีด่ นิ แผนผังฟาร์ม
แผนการปรับเปลี่ยนฟาร์มเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ และแผนการผลิต เป็นต้น
2. จ่ า ยค่ า ตรวจรั บ รอง หน่ ว ยงานรั บ รองอาจก� ำ หนดให้ ผู ้ ผ ลิ ต -ผู ้ ป ระกอบการจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมตรวจรับรองพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร หรืออาจเรียกเก็บค่าตรวจรับรอง
หลังจากที่ได้ตรวจประเมินข้อมูลรายละเอียดในเอกสารการสมัครเบื้องต้นก่อน หรือในบางกรณี
หน่วยงานรับรองอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเบื้องต้นก่อน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจ
รับรองเพิ่มเติมภายหลังการตรวจหรือการรับรองก็ได้ โดยทั่วไป ผู้ผลิต-ผู้สมัครจะไม่จ่ายค่าตรวจ
รับรองให้กับผู้ตรวจโดยตรง (แม้ว่าผู้ตรวจนั้นจะเป็นผู้ตรวจอิสระ ไม่สังกัดหน่วยงานรับรองที่ขอ
การรับรองก็ตาม) แต่จะจ่ายค่าตรวจให้กับหน่วยรับรองเพื่อป้องกันอคติและผลประโยชน์ทับซ้อน
ของผู ้ ต รวจกั บ ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการที่อาจเกิด ขึ้ น หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บเอกสารแจ้ ง ให้ มี ก ารช� ำ ระ
ค่าตรวจรับรอง ผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการจะต้องด�ำเนินการช�ำระค่าตรวจรับรองให้หน่วยงานรับรองก่อน
หน่วยงานรับรองจึงจะด�ำเนินการในขั้นต่อไป ถ้าการช�ำระเงินล่าช้าย่อมท�ำให้กระบวนการตรวจ
รับรองช้าไปด้วย
3. การตรวจ เมือ่ ได้รบั เอกสารใบสมัครแล้ว หน่วยงานรับรองจะท�ำการตรวจประเมินเอกสาร
ดังกล่าวว่า มีการจัดส่งเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ รวมทัง้ ตรวจประเมินว่าผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการ
มีการปฏิบัติที่อยู่ในขอบข่ายที่จะขอรับการตรวจรับรองหรือไม่ รวมทั้งมีความพร้อมในการขอการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียห์ รือไม่ บางหน่วยงานรับรองอาจมีการให้บริการตรวจประเมินการผลิต
เบือ้ งต้น เพือ่ ประเมินความพร้อมของผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการในการรับรองมาตรฐานก็ได้ โดยการตรวจ
ประเมินการผลิตเบื้องต้นจะรวมถึงการตรวจประเมินที่ฟาร์มหรือสถานที่ผลิตของผู้ผลิต-ผู้ประกอบ
การด้วย หลังจากตรวจประเมินเอกสารแล้ว ในกรณีที่ไม่มีปัญหาที่ส�ำคัญมาก หน่วยงานรับรอง
จะมอบหมายงานตรวจให้กบั ผูต้ รวจ แต่ถา้ หน่วยงานรับรองประเมินว่าผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการไม่อยูใ่ น
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ขอบข่ายทีจ่ ะขอการรับรอง หรือยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะได้รบั การรับรองมาตรฐาน หน่วยงานรับรอง
อาจปฏิเสธที่จะรับสมัครตั้งแต่ในขั้นตอนนี้
ส�ำหรับผู้ตรวจที่ได้รับการคัดเลือกให้ท�ำหน้าที่ตรวจต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น
ต้องมีความรู้และความสามารถในการตรวจการผลิตประเภทนั้น และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยตรวจรับรองจะจัดส่งเอกสารการสมัครให้กับผู้ตรวจ รวมทั้งค�ำสั่ง
เพิ่มเติมในการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการตรวจ เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติใน
บางเรื่องที่หน่วยงานรับรองคาดว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในการผลิต-จัดการผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และข้อก�ำหนดในการรับรอง จากนั้นผู้ตรวจ
จะท�ำการนัดและประสานงานกับผู้สมัครโดยตรง (หรืออาจให้หน่วยตรวจรับรองเป็นผู้ด�ำเนินการ
ก็ได้) ในการตรวจประเมินผู้ตรวจจะท�ำการตรวจสอบข้อมูล ประเมิน สังเกต ส�ำรวจ สัมภาษณ์
แล้วจึงจัดท�ำรายงานการตรวจฟาร์ม/สถานทีผ่ ลิตของผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการตามทีไ่ ด้รบั การมอบหมาย
ซึง่ รายงานการตรวจจะสรุปสิง่ ทีผ่ ตู้ รวจได้พบเห็นและรับรูจ้ ากการตรวจ รวมทัง้ มีการประเมินจุดอ่อน
และจุดแข็งของผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการให้กบั หน่วยงานรับรองได้ทราบโดยทัว่ ไปแล้ว ผูต้ รวจจะท�ำการ
สรุปผลการตรวจเป็นวาจาแจ้งให้ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการก่อนจะเสร็จสิ้นการตรวจ รวมทั้งส่งส�ำเนา
รายงานการตรวจให้ภายหลังการตรวจ เพือ่ ให้ผผู้ ลิต-ผูป้ ระกอบการยืนยันรับทราบรายงานการตรวจ
4. การรั บ รอง หลั ง จากท� ำ รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ เ สร็ จ สิ้ น ผู ้ ต รวจจะจั ด ส่ ง รายงาน
พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากการตรวจให้กบั หน่วยงานรับรอง จากนัน้ หน่วยงานรับรองจะท�ำการ
ประเมินความเรียบร้อยของรายงาน และด�ำเนินการพิจารณาผลการตรวจ เพือ่ ตัดสินใจให้การรับรอง
การผลิต-การประกอบการนั้น โดยการพิจารณารับรองอาจด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รับรองเอง หรืออาจเป็นในรูปของคณะกรรมการรับรองที่ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรับรอง ซึ่งเจ้าหน้าที่
หรือกรรมการรับรองต้องไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้สมัคร ส�ำหรับ
การพิจารณารับรองอาจมีผลการพิจารณาในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ได้คือ
- รับรองโดยไม่มีเงื่อนไข
- รับรองโดยมีเงื่อนไขให้ผู้สมัครต่อปฏิบัติตามให้แล้วเสร็จก่อนการรับรองจะมีผล
- รับรองโดยมีเงื่อนไขให้ผู้สมัครต่อปฏิบัติตามให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
- ไม่รับรอง
- เลื่อนการพิจารณา เนื่องจากมีข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจไม่เพียงพอ และต้องมี
การตรวจเพิ่มเติม
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ผลการพิจารณารับรองอาจมีรายละเอียดได้ในหลายลักษณะ เช่น อาจมีการรับรองบางแปลง
เท่านั้น หรืออาจมีรับรองเฉพาะผลิตผลบางชนิด
5. การแจ้งผล โดยปกติการแจ้งผลการพิจารณาให้กบั ผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการทราบ จะท�ำเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรทางจดหมาย และอาจมีการให้ผผู้ ลิต-ผูป้ ระกอบการลงนามรับทราบผลการรับรอง
ตลอดจนเงือ่ นไขของการรับรอง รวมทัง้ ประกาศนียบัตรรับรองการผลิต-ประกอบการเกษตรอินทรีย์
6. การอุทธรณ์ ถ้าผู้ผลิต-ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา
รับรอง รวมถึงเงื่อนไขที่ก�ำหนดขึ้น สามารถอุทธรณ์ผลการรับรองให้หน่วยงานรับรองพิจารณา
ทบทวนใหม่ ซึง่ หน่วยงานรับรองอาจมีโครงสร้างและขัน้ ตอนในการพิจารณาค�ำอุทธรณ์ทแี่ ตกต่างกัน
โดยผู้ที่พิจารณาค�ำอุทธรณ์นี้ต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่ได้พิจารณาการรับรองในครั้งแรก
7. ประกาศนีย บัต รและการใช้ต รารับ รอง หน่วยงานรับรองอาจส่งประกาศนียบัตร
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ผลิต-ผู้ประกอบการพร้อมกันกับจดหมายแจ้งผล
หรืออาจจัดส่งให้ภายหลังก็ได้ ผูผ้ ลิต-ผูป้ ระกอบการจะได้รบั แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิและเงือ่ นไข
รายละเอียดในการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอาจใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์บนผลิตภัณฑ์
และในสื่อต่าง ๆ ของผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ เช่น นามบัตร แผ่นพับ และเว็บไซต์ ได้

ระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
เกษตรอินทรียเ์ ป็นระบบการผลิตทีเ่ กษตรกรจะต้องยึดถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ทีก่ ำ� หนดและมีการตรวจสอบรับรองจากองค์กรทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบรับรองสินค้าชนิดนัน้ จึงจะได้รบั
อนุญาตให้ตดิ ตราเพือ่ แสดงว่าเป็นสินค้าเกษตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีองค์กรทีท่ ำ� หน้าทีต่ รวจ
สอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ 2 องค์กร คือ สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งหน่วยงาน
ของภาครัฐ และส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์กรของภาคเอกชน
ส�ำหรับระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของต่างประเทศนั้น มีองค์กรตรวจสอบ
รับรองสินค้าเกษตรอินทรียข์ องต่างประเทศทีม่ าด�ำเนินการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรียใ์ น
ประเทศไทยดังนี้ คือ บริษัท OMIC บริษัท P&S AGRO CONTROL และบริษัท BSC
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ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์
ตรารั บ รองมาตรฐานสิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์ ที่ ฉ ลากก�ำ กั บ สิ น ค้ า เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ แ สดงและสร้ า ง
ความมัน่ ใจว่าสินค้านัน้ เป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์ ตรารับรองมาตรฐานสินค้าอินทรียท์ พี่ บเห็น
ได้ในประเทศไทย และผู้บริโภคควรทราบแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ตรามาตรฐานสิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์ ข องประเทศผู ้ น� ำ เข้ า สิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์ ร ายใหญ่
ดั ง รายละเอี ย ดคื อ
1.1 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ IFOAM หรื อ IFOAM Accredited
สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้จัดท�ำโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์
IFOAM (IFOAM Accreditation Program) ภายใต้กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ซึง่ ปัจจุบนั
หลายประเทศทั่วโลกยอมรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ขั้นต�่ำสินค้าอินทรีย์เพื่อการ
น�ำเข้า เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้นนอกจากนี้ สหพันธ์ฯ ยังได้
จัดตัง้ หน่วยงานชือ่ International Organic Accreditation Service - IOAS  เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการ
รับรองหน่วยงานผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกภายใต้กรอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM
ซึง่ หน่วยงานผูต้ รวจรับรองเกษตรอินทรียท์ ไี่ ด้รบั การรับรองจาก IOAS จะมีคำ� ว่า IFOAM Accredited
เป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานที่แสดงไว้คู่กับตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานผู้ตรวจนั้น ๆ  ตัวอย่างเช่น
ตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM ของส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท.
จะมีตรา IFOAM Accredited อยู่ใต้สัญลักษณ์ของ มกท. (ภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.3  ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited
     ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์, 2561
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1.2 ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สหภาพยุโรปที่ถูกต้อง จะต้องมีเลขรหัสหน่วยงานที่ท�ำการตรวจรับรองของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุ
ประเทศของหน่วยงานผูต้ รวจรับรองก�ำกับไว้ พร้อมกับระบุประเทศแหล่งทีม่ าของสินค้าอินทรียน์ นั้ ๆ
ไว้ใต้ตรามาตรฐานด้วย (ภาพที่ 3.4 ขวามือ) สหภาพยุโรปยังไม่อนุญาตให้ใช้ค�ำว่า 100% Organic
บนฉลากสินค้าด้วยระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นที่สหภาพยุโรปยอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนาดา) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา)

ภาพที่ 3.4   ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป
      ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์, 2561
1.3 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
(NOP) ซึ่งด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้น�ำระบบ
การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่น
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก)
และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป) โดยการแสดง
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์
ของสหรัฐอเมริกาเสมอ (ภาพที่ 3.5)
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1.4 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา รัฐบาลแคนาดาเริ่มน�ำระบบ Canada
Organic Regime (COR) ออกบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ ปี พ.ศ. 2552 ตามระเบี ย บ Organic Products
Regulations, 2009 โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ คนาดาทีถ่ กู ต้อง จะต้องมีชอื่ สินค้า รหัสหน่วยงานทีท่ ำ� การตรวจ
การรับรองทีอ่ อกโดย IOAS  พร้อมกับระบุประเทศผูผ้ ลิตทัง้ ภาษาอังกฤษและฝรัง่ เศสก�ำกับไว้ใกล้ ๆ
ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เห็นได้ชัดเจน ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นที่ประเทศแคนาดา
ยอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (จากผู้ผลิตทั่วโลก) ระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ หภาพยุโรป (เฉพาะทีผ่ ลิตในสหภาพยุโรป) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียญ
์ ปี่ นุ่
(เฉพาะทีผ่ ลิตในประเทศญีป่ นุ่ ) เริม่ ใช้ตงั้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรามาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดาเสมอ (ภาพที่ 3.5)
1.5 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard Organic JAS mark) อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - MAFF) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นที่
ประเทศญี่ปุ่นยอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในแคนาดา) โดย
การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ยี่ อมรับต้องแสดงคูก่ บั ตรามาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องญีป่ นุ่
เสมอ (ภาพที่ 3.5)

ภาพที่ 3.5 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์, 2561
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2. ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานตรวจรับรองเอกชนต่างประเทศที่ได้รับ
ความนิยมและด�ำเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย ดั ง รายละเอี ย ด คื อ
2.1 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียไ์ บโออะกริเสิรช์ (Bioagricert) (ภาพที่ 3.6) บริษทั
ไบโออะกริเสิรท์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นสาขาย่อยของ BioagricertS.r.I. จากประเทศอิตาลี ผูป้ ระกอบ
การต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้
2.2 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี (BSC ÖKO-GARANTIE GMBH - BSC)
(ภาพที่ 3.6) บี เ อสซี เป็ น บริ ษั ท ตรวจรั บ รองสิ น ค้ า อิ น ทรี ย ์ จ ากประเทศเยอรมั น มี ตั ว แทนใน
ประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เท่านั้นจึง
จะใช้ตรารับรองนี้ได้
2.3 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเซิร์ท (Ecocert) (ภาพที่ 3.6) อีโคเซิร์ท เป็น
บริษัทตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์จากประเทศฝรั่งเศส ผู้ประกอบการต้องได้รับการตรวจรับรอง
จากบริษัทนี้เท่านั้นจึงจะใช้ตรารับรองนี้ได้
2.4 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียไ์ อเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-Control) (ภาพที่ 3.6)
บริษทั ไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็นบริษทั ตรวจรับรองสินค้าอินทรียจ์ ากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีตวั แทน
อยูใ่ นประเทศไทย ผูป้ ระกอบการต้องได้รบั การตรวจรับรองจากบริษทั นีเ้ ท่านัน้ จึงจะใช้ตรารับรองนีไ้ ด้

ภาพที่ 3.6 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรียไ์ บโออะกริเสิรท์ บีเอสซี อีโคเซิรท์ และไอเอ็มโอ-คอนโทรล
     ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์, 2561
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3. ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยงานไทย ดั ง รายละเอี ย ด คื อ
3.1 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ภาพที่ 3.7)
นอกจากสัญลักษณ์ ACT - IFOAM Accredited แล้ว ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยังมีระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรียท์ จี่ ดั ท�ำขึน้ ส�ำหรับตรวจรับรองการผลิตเกษตรอินทรียบ์ างประเภททีเ่ พิง่ เริม่
พัฒนาขึน้ ในประเทศและในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ ให้เหมาะกับผูป้ ระกอบการในระยะ
เริ่มต้น ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงผึ้ง และการประกอบอาหารส�ำหรับร้านอาหาร ผู้ประกอบ
การที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. จะใช้ตราสัญลักษณ์ของ มกท. เป็น
ตรารับรองมาตรฐาน
3.2 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (ภาพที่ 3.7) ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประกาศ
ใช้ตรามาตรฐาน Organic Thailand เมื่อปี พ.ศ. 2555 และถือเป็นตรามาตรฐานของประเทศไทย
แต่ไม่ได้บังคับว่าการน�ำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในประเทศไทย
จะต้องได้รับมาตรฐาน Organic Thailand นี้

ภาพที่ 3.7 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (ซ้าย) และ มกอช. (ขวา)
        ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์, 2561
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3.3 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ อ งค์ ก รมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ภ าคเหนื อ
(ภาพที่ 3.8) องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์ าคเหนือ (มอน.) จัดตัง้ ขึน้ โดยความร่วมมือของเกษตรกร
ผู้บริโภค นักวิชาการจากองค์กรของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังจะเป็น
องค์กรที่ท�ำการรับรองผลิตผลของเกษตรกรที่ท�ำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเชื่อ
มัน่ ให้แก่เกษตรกรและผูบ้ ริโภคว่า ผลิตผลทีไ่ ด้รบั การรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรียน์ นั้
เป็นผลิตผลที่ปลอดจากสารพิษสารเคมีสังเคราะห์ และยังเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริงด้วย
3.4 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรี ย ์ ส�ำ นั กงานมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ สุริ น ทร์
(ภาพที่ 3.8) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ (มก.สร.) พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ตามแนวทางการพัฒนางานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ และได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2547 โดย
มีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์ สัตว์อินทรีย์ สัตว์น�้ำอินทรีย์ การจัดการ
เก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และปัจจัยการผลิต ทั้งนี้ มก.สร. จะท�ำการตรวจสอบ
และรับรองผลิตภัณฑ์อนิ ทรียไ์ ว้ในทุกขึน้ ตอน ตัง้ แต่การผลิตในระดับแปลง การน�ำผลผลิตมาแปรรูป
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
3.5 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์
(ภาพที่ 3.8) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ (มก.พช.) พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับชุมชนเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2553-2554 เป็นมาตรฐาน
เฉพาะกลุ่มที่ใช้ตรวจรับรองผู้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ ในสังกัดสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์เท่านั้น โดยทางกลุ่มได้ใช้มาตรฐานนี้เป็น
มาตรการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้
กับเกษตรกร จนเกิดการรวมตัวพัฒนาเป็นเครือข่ายอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมมาถึงปัจจุบัน
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3.6 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน (ภาพที่ 3.8)
เป็นระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนรับรอง (Participatory Guarantee
System - PGS) ที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยมู ล นิ ธิ ส ายใยแผ่ น ดิ น ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม เกษตรกรและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องบนเกาะพะงัน เมื่อปี พ.ศ. 2554 ภายใต้โครงการเกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์

ภาพที่ 3.8 ตรามาตรฐานระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ อ งค์ ก รมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ภ าคเหนื อ
        สำ� นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียส์ รุ นิ ทร์ ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ พชรบูรณ์
        และชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงัน
       ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์, 2561
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4

การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช

บทน�ำ
“ปุย๋ ” หมายความว่า สารอินทรีย์ อินทรียส์ งั เคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลนิ ทรีย์ ไม่วา่ จะเกิดขึน้
โดยธรรมชาติ ห รื อ ท� ำ ขึ้ น ก็ ต าม ส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น ธาตุ อ าหารพื ช ได้ ไ ม่ ว ่ า โดยวิ ธี ใ ด หรื อ ท� ำ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบ�ำรุงความเติบโตแก่พืช
“ปุ๋ยอินทรีย์” หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือท�ำมาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธี
ท�ำให้ชื้น สับ หมัก บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วย
จุลินทรีย์ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ (พระราชบัญญัติปุ๋ย 2518 แก้ไขเพิ่มเติม 2550)

ตัวชี้วัดคุณภาพปุ๋ยหมักที่ได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ข้ อ ก� ำ หนดเรื่ อ งคุ ณ ภาพปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ช นิ ด ของแข็ ง ต้ อ งระบุ ช นิ ด วั ส ดุ อิ น ทรี ย ์ ห ลั ก ที่ ใช้
ในการผลิต และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยสมบูรณ์ จนได้เนื้อปุ๋ยสีน�้ำตาลนุ่ม ยุ่ย ขาดจากกัน
ได้ง่าย อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศ และมีคุณลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงคุณลักษณะปุ๋ยหมักที่ได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
คุณลักษณะ
ความละเอียดของเนื้อ
ปริมาณความชื้น และสิ่งที่ระเหยได้
ปริมาณหิน กรวด ทราย เศษพลาสติก
ขนาด 5 มม.ขึ้นไป
เศษแก้ว วัสดุคม และโลหะอื่นๆ
ปริมาณอินทรียวัตถุ
ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)
ปริมาณเกลือ (NaCl)
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)
ค่าการน�ำไฟฟ้า (Electrical conductivity)
ปริมาณธาตุอาหารหลัก

การย่อยสลายที่สมบูรณ์
โลหะหนัก สารหนู (Arsenic)
แคดเมียม (Cadmium)
โครเมียม (Chromium)
ทองแดง (Copper)
ตะกั่ว (Lead)
ปรอท (Mercury)

เกณฑ์ที่ก�ำหนด
ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิกรัม
ไม่เกิน 30% โดยน�้ำหนักปุ๋ยที่ยังไม่อบแห้ง
ไม่เกิน 2% โดยน�้ำหนัก
ไม่พบ หรือไม่เกิน 0.1% โดยน�้ำหนัก
ไม่น้อยกว่า 20% โดยน�้ำหนัก
5.5 – 8.5
ไม่เกิน 1% โดยน�้ำหนัก
ไม่เกิน 20 : 1
ไม่เกิน 10 dS/cm
ไนโตรเจน (total N) ไม่นอ้ ยกว่า 1.0% โดยน�ำ้ หนัก
ฟอสฟอรัส (total P205) ไม่นอ้ ยกว่า 0.5% โดยน�ำ้ หนัก
โพแทสเซียม (total K20) ไม่นอ้ ยกว่า 0.5% โดยน�ำ้ หนัก
มากกว่า 80%
ไม่เกิน 50 mg/kg
ไม่เกิน 5 mg/kg
ไม่เกิน 300 mg/kg
ไม่เกิน 500 mg/kg
ไม่เกิน 500 mg/kg
ไม่เกิน 2 mg/kg
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หลักการและเทคนิคในการผลิตปุ๋ยหมัก จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
โรงงานแปรรูป ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์มากมายที่ใช้ในการท�ำเกษตรอินทรีย์ของประเทศแถบตะวันตกนั้นมาจากไหน
เขาท�ำกันอย่างไร ประเทศในแถบตะวันตกมักมีการท�ำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ในหลายประเทศ
เช่น ประเทศสเปน เดนมาร์ค รวมถึง สหรัฐฯ และออสเตรเลีย เลีย้ งหมู เลีย้ งวัว รวมถึงแพะ และแกะ
จ�ำนวนมากอย่างต่อเนื่องตลอดปี และมีมูลสัตว์เกิดขึ้นจากฟาร์มมากถึงปีละกว่า 40 ล้านตัน
การผลิตปุย๋ หมักจากมูลสัตว์เหล่านีจ้ งึ เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาและลดความกังวลใจของฟาร์ม
ได้ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและกลิน่ เหม็นทีก่ อ่ ความเดือดร้อนแก่ชมุ ชน และขาย
ผลผลิตทีไ่ ด้ให้กบั เกษตรกรทีท่ ำ� เกษตรอินทรีย์ การตัง้ โรงงานผลิตปุย๋ อินทรียข์ นาดใหญ่จงึ เกิดขึน้ แต่
ปัญหาที่ตามมาจากโรงงานปุ๋ยหมักขนาดใหญ่ คือ ปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในขั้นตอนการผสมและ
พลิกกลับกองปุ๋ยต้องใช้เวลาและคนงานจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ขณะที่พลิกกลับกองปุ๋ยหมักจะมี
ก๊าชแอมโมเนีย ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และความร้อนท�ำอันตรายกับคนงานได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
ผลิตเครือ่ งกลับกองปุย๋ จ�ำหน่ายทางการค้าหลายแบบ ในหลายประเทศ เช่น เครือ่ งพลิกกลับกองปุย๋
Rynk 14, Brown Bear PTO PA35-10.5, Oz compost turners , Scat 481, CT718 Compost
Turner, WSU Frontiermid เครือ่ งพลิกกลับกองปุย๋ หมักมักถูกสร้างขึน้ ส�ำหรับพ่วงติดกับแทรกเตอร์
ซึง่ ในปัจจุบนั ทีจ่ ำ� หน่ายทัว่ โลกมีดว้ ยกันหลายขนาด สามารถเลือกใช้ได้ตามปริมาณขยะอินทรียห์ รือ
วัสดุเหลือใช้ที่ต้องการใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้จากการตัดแต่ง ใบไม้ เศษหญ้า
ขยะอินทรีย์และมูลสัตว์
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ภาพที่ 4.2 เครื่องพลิกกลับกองปุ๋ย Turners drum and paddles
เครือ่ งพลิกกลับกองปุย๋ หมักมักถูกออกแบบมาให้สามารถเติมอากาศได้ขณะเครือ่ งพลิกกลับ
กองก�ำลังท�ำงานกลับกองปุย๋ ด้านในออกสูด่ า้ นนอก รวมถึงความสามารถในการให้ความชืน้ กับกองปุย๋
ได้อย่างง่ายดายโดยการติดตั้งระบบการให้น�้ำไว้กับเครื่อง โดยอุปกรณ์เสริมที่มักขายพร้อมกับ
เครื่องพลิกกลับกองปุ๋ย คือ พลาสติกคลุมกองปุ๋ยหมัก และถังเก็บน�้ำพลาสติกติดกับรถลาก 4 ล้อ
(Water wagon) ขนาด 5,300 ลิตร โดยใช้ปั๊มน�้ำขนาด 5 แรงม้า สูบน�้ำผ่านท่อน�้ำขนาด 1½ นิ้ว
ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการให้น�้ำที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่องพลิกกลับกองปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มน�้ำในกอง
ปุ๋ยหมักขณะที่ขับเคลื่อนตามไปพร้อมกัน
ส�ำหรับประเทศไทยเครื่องพลิกกลับกองปุ๋ยนั้นยังถือว่ามีราคาสูงและหาซื้อได้ยาก ดังนั้น
ในการท�ำปุย๋ หมักขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมมักนิยมใช้รถตักในกระบวนการพลิกกลับกองปุย๋ แทน
แรงงานคน
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การจัดสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยหมัก
ในการจัดสร้างโรงงาน จะพิจารณาถึงสถานที่ส�ำหรับจัดสร้างโรงงาน ซึ่งต้องมีความพร้อม
ในด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา แหล่งน�ำ้ ส�ำรอง รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดบิ
ที่จ�ำเป็นใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักได้ง่ายและมีจ�ำนวนมากอย่างเพียงพอต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึง
สามารถจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงงานได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก
1. รวบรวมวัตถุดิบจากพื้นที่การเกษตร ฟาร์มเพาะเห็ด พื้นที่ปศุสัตว์ และโรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
2. บดย่อยวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ เช่น ต้นข้าวโพด เศษวัชพืช หรือกิ่งไม้ ให้เป็นชิ้นเล็ก
ด้วยเครื่องบดย่อยเศษพืช ซึ่งการบดย่อยเศษพืชให้มีชิ้นเล็กจะสะดวกในการผสมเข้าด้วยกัน
กับวัสดุอนื่ รวมถึงสะดวกในการตัง้ กองและพลิกกลับกองปุย๋ และเป็นการเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ ให้กบั จุลนิ ทรีย์
ในการย่อยสลายเศษพืชในกระบวนการหมักด้วย
3. แยกเก็บวัตถุดิบทั้งที่ไม่บดย่อยและบดย่อยแล้วไว้ในโรงเก็บพักวัตถุดิบ
4. น�ำวัตถุดิบที่เก็บไว้มาผสมเข้าด้วยกันด้วยสูตรเศษพืช 3-4 ส่วน ผสมกับมูลสัตว์ 1 ส่วน
(โดยพิจารณาจากค่า C/N ratio ของเศษพืชหากมีค่าต�่ำย่อยสลายง่าย เช่น ฟางข้าวใช้ 4 ส่วน
หากย่อยสลายยากอย่างขี้เลื่อยใช้ 3 ส่วน) ปรับความชื้นของวัสดุหมักทั้งหมดให้มีระดับความชื้น
50-60 เปอร์เซ็นต์โดยน�้ำหนัก และขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยให้กองปุ๋ยมีความกว้างฐาน
3-6 เมตร สูง 1.5-3 เมตร ความยาวกองปุย๋ สามารถตัง้ ได้ตามความยาวของพืน้ ทีโ่ ดยอาจมีความยาว
ตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 40 เมตร
5. การตรวจสอบความชื้นภายในกองปุ๋ย จะท�ำทุก ๆ 7 วัน โดยใช้เครื่องมือวัดความชื้น
สุ่มวัดกองปุ๋ยหมักให้ทั่วกอง โดยให้มีค่าความชื้นในกองปุ๋ยไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และไม่สูงกว่า
80 เปอร์เซ็นต์ หากมีค่าต�่ำกว่าหรือสูงกว่าให้ปรับค่าขึ้นหรือลงมาให้อยู่ในระดับ 50-60 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเป็นค่าความชื้นที่เหมาะสมต่อการท�ำงานของจุลินทรีย์
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6. การตรวจวัดอุณหภูมิภายในกองปุ๋ย จะท�ำทุก ๆ 7 วัน โดยให้มีค่าอุณหภูมิในกองปุ๋ย
อยู่ในระดับสูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์กลุ่มไม่ทนความร้อนตาย
ซึ่งท�ำให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้ช้า
7. การพลิกกลับกองปุย๋ จะท�ำทุก ๆ 14 วัน โดยระหว่างการพลิกกลับกองปุย๋ จะเพิม่ ความชืน้
ไปในตัว โดยขั้นตอนการพลิกกลับกองปุ๋ยนั้นมีความส�ำคัญมาก เนื่องจากการพลิกกลับกองนั้นจะ
สามารถลดอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยให้ต�่ำลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์กลุ่มไม่ทนร้อน
พร้อมทัง้ เป็นการเพิม่ ออกซิเจนภายในกองปุย๋ ให้กลุม่ จุลนิ ทรียท์ ใี่ ช้ออกซิเจนในกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ได้ใช้ พร้อมทั้งสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษอื่นๆ ที่สะสมภายในกอง
ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อจุลินทรีย์ทุกกลุ่มช่วยกันย่อยสลาย
สารอินทรีย์ได้
8. เมื่อสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในวัตถุดิบที่น�ำมาหมักถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ในช่วง 4-6 วันแรก
อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักจะเพิ่มสูงขึ้นมากอาจวัดได้ 50-70 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงถึงกิจกรรม
ของจุลินทรีย์เกิดขึ้นได้ดี และเมื่อเวลาผ่านไป สารอินทรีย์ต่างๆ จะค่อยถูกจุลินทรีย์ย่อยหมดลง
อุณหภูมิภายในกองจะค่อยๆ ลดลงตามล�ำดับ จนมีค่าคงที่หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก
ซึ่งช่วงนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2- 4 เดือน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการย่อยสลายของวัตถุดิบ
แต่ละชนิดทีใ่ ช้ผลิตปุย๋ หมัก เมือ่ อุณหภูมใิ นกองปุย๋ หมักลดลงจนนิง่ แล้วเป็นสัญญาณหนึง่ ซึง่ แสดงถึง
กระบวนการหมักได้เสร็จสิ้นระดับหนึ่งแล้ว ให้สังเกตถึงลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยหมัก ซึ่งจะ
พบว่า เนื้อปุ๋ยมีลักษณะแตกต่างจากวัตถุดิบที่น�ำมาหมักในตอนแรก คือจะมีสีน�้ำตาลปนด�ำ ร่วนยุ่ย
ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นดิน
9. เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพ พบว่า กองปุ๋ยหมักได้ผ่านกระบวนการหมักจนเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ท�ำการสุม่ ตัวอย่างเพือ่ น�ำไปตรวจสอบ ค่าการย่อยสลายทีส่ มบูรณ์ (Germination Index
:GI) ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่เกิน 20 : 1
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10. เมือ่ ตรวจวัดค่า GI และค่า C/N ratio ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วให้สง่ ตัวอย่างปุย๋ ดังกล่าว
ไปตรวจตัวชี้วัดอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย
- ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด (Total Nitrogen) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.0 ของน�ำ้ หนัก
ฟอสเฟตทัง้ หมด (Total P2O5) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของน�ำ้ หนัก และโพแทสเซีย่ มทัง้ หมด (Total
K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน�้ำหนัก หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
2.0 ของน�้ำหนัก
- ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 ของน�้ำหนัก
- ค่าการน�ำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
- ปริมาณเกลือ (NaCl) ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน�้ำหนัก
- ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร
- ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 2 ของน�้ำหนัก
- ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ของน�้ำหนัก
- ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
- ปริมาณสารเป็นพิษโลหะหนักไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
11. น�ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์มาพิจารณา โดยหากพบว่า ตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ให้ท�ำการปรับปรุงคุณภาพภาพปุ๋ยในตัวชี้วัดนั้น และหมักต่อไปอีก
2-3 เดือน และส่งตัวอย่างปุ๋ยหมักตรวจวัดค่าใหม่ จนคุณภาพผ่านเกณฑ์แล้วจึงย้ายกองปุ๋ยไปผึ่ง
ลดความชื้นในร่ม ประมาณ 5-7 วัน หรือนานกว่านี้ ตามสภาพอากาศในแต่ละฤดูโดยให้มีความชื้น
ไม่เกินร้อยละ 30 โดยน�ำ้ หนัก จากนัน้ น�ำปุย๋ หมักไป บด ร่อน คัดแยกสิง่ ปลอมปน และบรรจุปยุ๋ หมัก
ตามแผนการผลิต ขนย้ายเก็บรักษาปุ๋ยไว้ในโกดังสินค้ารอส่งลูกค้าต่อไป
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รับวัตถุดิบ (ทุกวัน)
(จากแหล่งต่าง ๆ)

บดย่อยวัตถุดิบ (ทุกวัน)
(หากจ�ำเป็น)

ผสมวัตถุดิบ (ทุกเดือน)
(เศษพืชแห้ง 3 ส่วน + มูลสัตว์ 1 ส่วน)
ตั้งกองปุ๋ยหมัก (ทุกเดือน)
(กองปุ๋ยหมักรูปสามเหลี่ยม
ฐานกว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร
ความยาวตามพื้นที่ 10-40 เมตร)

บด ร่อน บรรจุปุ๋ยหมัก เก็บเข้าสต็อค
(ทุก 7 วัน)
- ขนาดปุ๋ยไม่เกิน 1212.5 x 12 12.5 มิลลิเมตร
- ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป
  ไม่เกินร้อยละ 2 ของน�้ำหนัก
- ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ

ตรวจกองปุ๋ย (ทุก 7 วัน)
(ตรวจวัดอุณหภูมิกองปุ๋ย ≤ 70 C°
ตรวจวัดความชื้นกองปุ๋ย = 50-60 เปอร์เซ็นต์)

ผึ่งลดความชื้นปุ๋ยหมัก
(นาน 5-7 วัน)
(ความชื้นปุ๋ยหมัก ≤ 30 เปอร์เซ็นต์ )

กลับกองปุ๋ย (ทุก 14 วัน)
(ลดอุณหภูมิกองปุ๋ย ≤ 70 C°
ปรับความชื้นกองปุ๋ย = 50-60 เปอร์เซ็นต์)

ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยหมัก
(หมักต่อ 2-3 เดือน)
(ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ IFOAM )

ตรวจการหมักที่สมบูรณ์
(หลังหมัก 4-6 เดือน)
(ค่า CC/N ratio ≤ 2020:1
ค่า Germination Index 80 เปอร์เซ็นต์)

ส่งวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยหมัก
(หลังหมัก 4-6 เดือน)
(วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
ปุ๋ยอินทรีย์ IFOAM )

ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์ชนิดแห้ง
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วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้ในพื้นที่ใกล้เคียง

เครื่องชั่งวัตถุดิบขนาดใหญ่ (เครื่องชั่งรถบรรทุก) ขนาดพิกัดก�ำลังการชั่งในระดับ 40-100 ตัน
เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture
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เครื่องบดย่อยวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง

โรงเก็บวัตถุดิบที่บดย่อยแล้ว
64
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ตั้งกองหมักปุ๋ยเป็นแถวรูปทรงสามเหลี่ยม ฐานกว้าง 3-6 เมตร สูง 1.5-2 เมตร
ความยาวกองปุ๋ยตามขนาดพื้นที่โรงงาน

ตรวจวัดความชื้นให้อยู่ในช่วง  50-60 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิไม่เกิน 70 ºC
ภายในกองปุ๋ยหมักทุก ๆ 7 วัน
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กลับกองปุ๋ยหมักเพื่อลดความร้อนและระบายอากาศในกองปุ๋ย พร้อมกับปรับความชื้น
ภายในกองปุ๋ยทุก ๆ 14 วัน

ปรับความชื้นกองปุ๋ยด้วยน�้ำที่กักเก็บได้จากน�้ำหมักที่ไหลออกจากกองปุ๋ย ทุก ๆ 7-14 วัน
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รางเก็บน�้ำหมักจากกองปุ๋ย

โรงผึ่งลดความชื้นปุ๋ย บดย่อย ร่อน  และแพ็คบรรจุปุ๋ยหมัก
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การแพ็คปุ๋ยหมักตามขนาดและน�้ำหนักที่ตลาดต้องการ

โกดังเก็บสต็อคปุ๋ยหมักรอส่งลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
68
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เกษตรกรสามารถน�ำรถเข้ามายังโรงเก็บกระสอบปุ๋ย ซึ่งสามารถบรรทุก
กระสอบปุ๋ยลงในรถได้โดยง่าย

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture

69

หลักพิจารณากองปุ๋ยหมักที่หมักสมบูรณ์แล้ว
1. สีของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักสมบูรณ์แล้ว มักมีสีเข้ม คือ จะมีสีน�้ำตาลออกด�ำ
2. ลักษณะของเนื้อปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักสมบูรณ์จะมีเนื้อร่วนเป็นเนื้อเดียวกัน
และยุ่ยขาดออกจากกันได้ง่าย
3. กลิ่นปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักสมบูรณ์แล้วจะไม่มีกลิ่น
4. ความร้อนในกอง ในระยะเริ่มแรกหลั ง หมั ก ปุ ๋ ย 2-3 วั น กองปุ ๋ ย จะมี อุ ณ หภู มิ สู ง ถึ ง
60 องศาเซลเซียส ภายหลังจากนั้นเมื่อกองปุ๋ยผ่านการหมักจนสมบูรณ์แล้ว อุณหภูมิภายในกอง
จะเท่ากับภายนอกกอง ซึ่งแสดงว่าเกิดการหมักโดยสมบูรณ์แล้ว
5. สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ยหมักมีค่าประมาณ 20 : 1
ตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมักที่ผลิตจากเศษพืชชนิดต่างๆ ชนิดของพืช
ชนิดของพืช Total N P2O5 K2O
(%)
(%)
(%)
ฟางข้าว
1.18
0.38 2.06
ผักตบชวา
1.19
0.87 3.06
ซังข้าวโพด
1.07
0.51 1.19
ขยะเทศบาล
0.98
10.4 1.06
กากอ้อย
0.72
0.18 0.53
ขุยมะพร้าว
0.61
0.14 2.03
แกลบ
0.54
0.09 0.05
ขี้เลื่อย
0.51
0.16 0.43
พรุ
0.96
0.38 0.70
ที่มา: ดัดแปลงจาก พิทยากร และฉวีวรรณ (2540)
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Ca
(%)
1.8
0.51
0.70
0.69
-

Mg
(%)
0.48
0.28
0.20
0.16
-

S
(%)
0.08
0.06
0.04
0.05
-

pH
8.5
7.9
8.2
7.2
8.3
7.6
6.0

อัตราการใช้ปุ๋ยหมักที่เหมาะสม
จากคุณสมบัติของปุ๋ยหมักที่แตกต่างกัน ตามวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต การน�ำปุ๋ยหมัก
ไปใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของดิน
และความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดควบคู่กันไปด้วย ถ้าธาตุอาหารพืชทั้งในปุ๋ยหมัก
และในดิ น ไม่ เ พี ย งพอ ทั้ ง ๆ ที่ ใช้ ปุ ๋ ย หมั ก ในอั ต ราที่ สู ง แล้ ว จ� ำ เป็ น ต้ อ งเพิ่ ม ปุ ๋ ย เคมี ล งไปด้ ว ย
พืชจึงจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ และให้ผลผลิตสูง อัตราการใช้ปุ๋ยหมักในลักษณะดังกล่าว
แบ่งออกตามกลุ่มของพืช ตามค�ำแนะน�ำของกรมพัฒนาที่ดินตามตารางที่ 2 ดังนี้ คือ
ตารางที่ 4.3 อัตราแนะน�ำการใส่ปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยเคมีส�ำหรับพืชต่างๆ
ชนิดพืช
1. ข้าว

2. พืชผัก

3. พืชไร่

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ต่อปี
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยเคมี
2-4 ตัน/ไร่
15-30 กก./ไร่
16-20-0, 18-22-0
20-20-0, 16-16-8
4-6 ตัน/ไร่
25-50 กก./ไร่
15-15-15, 20-10-10
15-15-10, 16-16-24
2-4 ตัน/ไร่
25-50 กก./ไร่
16-20-0
18-22-0
14-14-21
15-15-15

วิธีการใส่ปุ๋ยหมัก
หว่านทั่วพื้นที่แล้วไถกลบ
ก่อนการปลูกพืช

ใส่เป็นแถวตามแนวปลูกพืช
แล้วคลุกเคล้ากับดิน
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ชนิดพืช
4. ไม้ผล
    ไม้ยืนต้น

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ต่อปี
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยเคมี
20-50 กก. ต่อหลุม 100-200 กรัมต่อหลุม
20-10-10
15-15-15
14-14-21
12-24-12

5. ไม้ดอกไม้ประดับ 1 กก.ต่อดินเหนียว
4 กก. หรื อ 1 กก.
ต่อดินเหนียว 4 กก.
หรือ 1 กก. ต่อดินทราย
2 กก.

วิธีการใส่ปุ๋ยหมัก

- ใส่ปุ๋ยหมักตอนเตรียมหลุม
  ปลู ก โดยคลุ ก เคล้ า กั บ ดิ น
   แล้วใส่ด้านล่างของหลุม
- ใส่ ปุ ๋ ย หมั ก ตอนพื ช เจริ ญ
   แล้ว โดยขุดร่องรอบต้นตาม
  แนวทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยหมักใน
  ร่องแล้วกลบด้วยดิน
0.8-1.6กรัม/วัสดุปลูก ใส่ ปุ ๋ ย หมั ก ผสมคลุ ก เคล้ า
10 กก.
ให้เข้ากับดิน
30-20-10
12-24-12
15-43-15

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากพืชสีเขียว
เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากพืชสีเขียว
1. เลือกเก็บและรวบรวมพืชสีเขียวที่จะใช้เป็นส่วนประกอบในการหมักในตอนเช้าก่อน
พระอาทิตย์ขึ้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว รากได้ท�ำการดูดธาตุอาหารขึ้นมาสะสมไว้ที่ใบและ
ล�ำต้นจ�ำนวนมาก แต่ยังไม่มีแสงอาทิตย์จึงท�ำให้ขบวนการสังเคราะห์แสงยังไม่เกิดขึ้น ธาตุอาหาร
และฮอร์โมนพืชจ�ำนวนมากจึงยังสะสมอยู่ในใบและล�ำต้นของพืช แต่กรณีใช้เศษผักจากโรงตัดแต่ง
คัดบรรจุ อาจตัดขั้นตอนดังกล่าวออก โดยใช้เศษผักที่สด ไม่มีโรค ในการท�ำน�้ำหมัก จะไม่ใช้เศษผัก
ที่เน่า หรือเป็นโรคในกระบวนการหมัก
2. เลือกเอาสิง่ สกปรกทีป่ นเปือ้ น เช่น ใบเป็นโรค หรือปนดินออก ถ้าชิน้ ส่วนพืชมีขนาดใหญ่
สับย่อยให้มีขนาดเล็กลง หรือบดย่อยให้ละเอียด ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของจุลินทรีย์
กับวัสดุหมัก และส่งเสริมแรงดันออสโมติกในกระบวนการหมัก
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3. ชั่งน�้ำหนักของส่วนประกอบพืชที่จะใช้หมัก และน�้ำหนักของน�้ำตาล หรือกากน�้ำตาล
ซึง่ น�ำ้ ตาลประมาณ 1/3 ของน�ำ้ หนักพืช อาจเพิม่ หรือลดปริมาณน�ำ้ ตาลได้ขนึ้ กับลักษณะส่วนประกอบ
ของพืชที่ใช้ในการหมัก และความอวบน�้ำของเศษพืช
4. ผสมชิ้นส่วนพืชและน�้ำตาลในภาชนะปากกว้างแล้วทิ้งไว้ 1 – 2 ชั่วโมง ซึ่งน�้ำจาก
เซลล์พืชจะไหลออกมาท�ำให้มีน�้ำเพิ่มขึ้น จากนั้นน�ำส่วนผสมใส่ลงในถังหมักประมาณ 3/4 ของถัง
ไม่ควรใส่จนเต็มถังหมัก เพราะต้องเว้นที่ไว้ให้อากาศสามารถหมุนเวียนภายในถังได้ รวมถึงกรณีมี
การเป่าออกซิเจนในถังหมัก น�้ำหมักจะได้ไม่ล้นออกนอกถัง
5. หลังจากท�ำการหมักได้ประมาณ 4-5 วัน หากพบว่า วัสดุหมักแห้ง ไม่มีน�้ำออกมา ให้เติม
น�ำ้ สะอาดให้พอท่วมวัสดุหมัก คนให้ผสมกันดีแล้วท�ำการหมักต่อไป ระหว่างการหมักจะมีฟองอากาศ
เล็ก ๆ ผุดขึ้นมาที่ผิวหน้าน�้ำหมัก และถังหมักจะอุ่นในช่วงสัปดาห์แรกของการหมัก และการหมักจะ
เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15-21 วัน โดยน�้ำหมักที่ได้จะมีกลิ่นหอมเปรี้ยว และไม่มีฟองอากาศผุดขึ้นมา
หรือมีฟองอากาศเล็กมากผุดขึน้ ช้า ๆ ท�ำการหมักต่อเนือ่ งไปอีก 10-20 วัน จากนัน้ กรองเอากากออก
และเก็บน�้ำหมักไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บไว้ในร่มไม่ถูกแสงแดด จะสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากพืชสีเขียว
โดยปกติการใช้นำ�้ หมักจากพืชสีเขียวในการผลิตพืช จะใช้โดยน�ำน�ำ้ หมักมาเจือจางในระดับ
500 – 1,000 เท่า ซึ่งในขณะที่พืชเริ่มงอกและในระยะกล้า จะใช้ในระดับความเข้มข้นต�่ำ (0.1%)
และเมื่อพืชเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตทางด้านล�ำต้นจึงก�ำหนดให้ใช้ความเข้มข้นเป็นปกติทั่วไป
และในช่วงระยะการเจริญด้านการออกดอกออกผลควรใช้น�้ำหมักจากพืชที่ความเข้มข้นค่อนข้างสูง
คือ เจือจาง 800 เท่า ฉีดพ่นที่ใบและผล น�้ำหมักจากวัชพืชในท้องถิ่น เหมาะส�ำหรับการใช้ปรับปรุง
ล�ำต้นหลังจากผ่านสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เช่น เกิดลมพายุไต้ฝุ่น ฝนตกหนักน�้ำท่วมขัง เป็นต้น
เนื่องจากน�้ำหมักจากพืชสีเขียวจะช่วยให้ใบพืชที่เสียหายจากธรรมชาติฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้
อย่างรวดเร็ว
นอกจากจะใช้นำ�้ หมักจากพืชสีเขียวใส่ให้กบั ต้นพืชโดยตรงแล้ว ยังสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของน�ำ้ หมักจากพืชสีเขียวได้ ซึง่ ท�ำได้โดยการใช้รว่ มกับน�ำ้ หมักจากพืชสมุนไพร หรือน�ำ้ หมักสูตรอืน่ ๆ
แต่ไม่ควรใช้ทรี่ ะดับความเข้มข้นสูง ต้องเริม่ ใช้จากความเข้มข้นทีต่ ำ�่ ก่อนแล้วจึงค่อย ๆ เพิม่ ความเข้มข้น
ให้สงู ขึน้ ทัง้ นี้ จะท�ำให้พชื ปรับตัวได้ดขี นึ้ เนือ่ งจากในขณะทีพ่ ชื ไม่สมบูรณ์ จะมีความสามารถในการ
ดูดซับธาตุอาหารได้นอ้ ย และควรมีการควบคุมความเข้มข้นในการใช้ตามสภาพอากาศ โดยใช้ทร่ี ะดับ
ความเข้มข้นสูงในช่วงฤดูฝน และใช้ในความเข้มข้นที่ต�่ำลงในช่วงฤดูร้อน (อานัฐ, 2556)
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กากเศษผักทีเ่ หลือจากการท�ำน�ำ้ หมักพืชสีเขียว สามารถน�ำมาผสมให้หมูกนิ เพือ่ เป็นการเพิม่
จ�ำนวนจุลนิ ทรียใ์ นล�ำไส้ให้กบั สัตว์ ใช้นำ�้ หมักพืชสีเขียวในการเตรียมพืน้ คอกหมูหลุมในระบบเกษตร
ธรรมชาติ และใช้น�้ำหมักพืชสีเขียวในการดับกลิ่นพื้นคอกสัตว์ทั่วไป
ไม่ควรใช้น�้ำหมักพืชสีเขียวในขณะที่มีการระบาดของเชื้อโรค เพราะจะท�ำให้เชื้อโรคระบาด
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากน�้ำหมักพืชสีเขียวมีส่วนประกอบของน�้ำตาลท�ำให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์
ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากพืชสีเขียวระดับอุตสาหกรรม
(จากกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง )
วัตถุดิบที่น�ำมาใช้หมักปุ๋ยอินทรีย์น�้ำของมูลนิธิโครงการหลวง จะใช้เศษผักคัดทิ้งเนื่องจาก
ตกเกณฑ์ ม าตรฐาน หรื อ เศษใบผั ก จากการตั ด แต่ ง ผลผลิ ต ซึ่ ง มี ป ริ ม าณวั น ละ 50 ตั น โดยใน
กระบวนการท�ำปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากเศษผักจะใช้ผักประมาณ 7-8 ตัน น�ำบดย่อยให้ละเอียดและผสม
กากน�ำ้ ตาลโดยใช้อตั ราส่วนเศษผักต่อกากน�ำ้ ตาล 3:1 หมักในถังหมัก ในกระบวนการหมักจะไม่มกี าร
เติมน�้ำ หรือจุลินทรีย์ เนือ่ งจากบนใบผักทีผ่ ลิตในระบบปลอดภัยจะมีจุลนิ ทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้ว
มีการใช้เทคนิคเติมอากาศเป็นช่วง ๆ ในถังหมักเพื่อให้จุลินทรีย์ทั้งที่ต้องการอากาศและไม่ต้องการ
อากาศท�ำงานได้ รวมถึงระบบการกวนปุย๋ หมักในถัง ท�ำให้ได้นำ�้ ปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอ และ
เป็นปุย๋ อินทรียน์ ำ�้ ทีม่ คี วามเข้มข้นสูง โดยมีรายละเอียดของกระบวนการผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ�้ ดังต่อไปนี้

1. รวบรวมเศษผักเหลือทิ้งที่อยู่ในสภาพสดยังไม่เน่า
ชั่งน�้ำหนักเศษผัก 3 ส่วน ชั่งกากน�้ำตาล 1 ส่วน
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2. บดเศษผักที่ชั่งแล้วให้ละเอียด แล้วผสมกับกากน�้ำตาลให้เข้ากัน
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3. ดูดส่วนผสมของเศษผักและกากน�้ำตาลที่ผสมเข้ากันดีแล้ว
ขึ้นไปใส่ในถังหมักขนาด 25,000 ลิตร
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4. เป่าอากาศในระบบ หมักไว้นาน 21 วัน จนไม่เกิดฟองอากาศ
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5. กรองกากเศษผักออกเหลือแต่ส่วนที่เป็นปุ๋ยน�้ำ
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6. บรรจุปุ๋ยอินทรีย์น�้ำไว้ในถังเก็บขนาด 5,000 ลิตร
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7. บรรจุปุ๋ยอินทรีย์น�้ำในแกลลอนพลาสติกขนาด 1 ลิตร และ 5 ลิตร
เก็บไว้ในห้องเก็บสต็อคสินค้า รอจ�ำหน่ายต่อไป

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากปลาและเนื้อสัตว์
ปลาและเนือ้ สัตว์อดุ มไปด้วยกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ เนือ่ งจากมีโปรตีนสูงกว่าพืชสีเขียว หรือ
ผลไม้ และถูกย่อยให้สลายได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นแหล่งของกรดอะมิโนหลายชนิด ซึง่ สุดท้ายจะกลาย
เป็นแหล่งของไนโตรเจนที่ส�ำคัญ ดังนั้น เมื่อน�ำปลาและเนื้อสัตว์มาผ่านกระบวนการหมักแล้วจะได้
น�้ำหมักที่มีธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนในปริมาณมาก ซึ่งพืชสามารถดูดไปใช้ได้โดยตรง
และน�้ำหมักที่ได้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการท�ำงานของจุลินทรีย์ในดิน เป็นผลให้จุลินทรีย์ในดิน
เกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้น ท�ำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย

80

เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture

ปลาสามารถน�ำมาใช้ผลิตน�้ำหมักได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น หัวปลา หางปลา ก้างปลา หรือ
เครื่องในปลา เนื่องจากถูกย่อยสลายได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ เนื้อสัตว์ย่อยสลายช้ากว่าปลา
แต่ก็สามารถน�ำมาผลิตน�้ำหมักได้ เช่น รกหมู ซึ่งรกหมูจะปริมาณธาตุอาหารไม่ต่างจากปลา แต่จะมี
ปริมาณฮอร์โมน์ตา่ ง ๆ มากกว่าน�ำ้ หมักปลา นอกจากนี้ ในประเทศไทยซึง่ มีการระบาดของหอยเชอรี่
(Golden Apple Snail) ก็สามารถน�ำหอยเชอรีม่ าใช้เป็นวัตถุดบิ ในการหมักได้ ซึง่ ในการใช้หอยเชอรี่
เป็นวัตถุดบิ จะได้นำ�้ หมักทีม่ โี ปรตีนสูงและมีแคลเซียมสูงด้วยเนือ่ งจากเปลือกหอยเชอรีม่ ปี ริมาณของ
แคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่
เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากปลาและเนื้อสัตว์
1. ชั่งปลาหรือเศษซากปลา (หัว กระดูก ไส้) รกหมู หอยเชอรี่ หรือเนื้อสัตว์อื่นที่ต้องการ
จะหมัก และชั่งน�้ำตาลหรือกากน�้ำตาล ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยน�้ำหนัก หากในกระบวนการหมัก
ใช้เนื้อสัตว์ที่ย่อยสลายได้ยากน�้ำตาลที่ใช้ไม่พอต่อการเกิดกระบวนการอาจเกิดกลิ่นเหม็นได้ ดังนั้น
อาจเพิ่มปริมาณน�้ำตาลตามความยากง่ายของการย่อยสลายของเนื้อสัตว์ที่ใช้หมักได้แล้วแต่กรณี
2. ผสมปลา เศษซากปลา รกหมู หรือหอยเชอรี่ และน�ำ้ ตาลหรือกากน�ำ้ ตาล ตามอัตราส่วนที่
ชั่งน�้ำหนักไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากันในภาชนะปากกว้างจนเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนนี้จะได้กลิ่นหอม
ของน�้ำตาลมากกว่ากลิ่นคาวปลา
3. ใส่เศษซากปลา (หัว กระดูก ไส้) ทีผ่ สมแล้ว ลงถังหมักทีท่ บึ แสง พืน้ ทีป่ ระมาณ 3 ใน 4 ของ
ถังหมัก เพือ่ ให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในถังหมัก ปิดปากถังด้วยกระดาษสาหรือผ้าขาวบาง
เพื่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ เก็บไว้ในที่ที่แสงแดดไม่สามารถส่องถึง
4. หมักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ของเหลวในตัวปลาจะซึมออกจากเนื้อปลา จะกลายเป็น
ของเหลว และภายหลังหมักนาน 7-10 วัน จะมีไขมันลอยออกมาเหนือสารละลาย เมื่อการหมักเกิด
สมบูรณ์โดยปกติจะใช้เวลาหมักประมาณ 30 วัน
5. ภายหลังหมักนาน 30 -45 วัน น�้ำหมักจากปลาและเนื้อสัตว์ที่ได้จะเป็นเนื้อเดียวกัน
มี ก ลิ่ น หอมเปรี้ ย วหรื อ หอมเหมื อ นซี อิ๊ ว และไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น ก็ ส ามารถใช้ โดยกรองแยกกาก
ที่เหลือออก กากวัสดุหมักที่เหลือสามารถน�ำมาผสมเป็นหัวเชื้อในการหมักครั้งต่อไปได้หรือน�ำไป
ผสมเป็นปุ๋ยหมักก็ได้
6. เก็บน�้ำหมักจากปลาและเนื้อสัตว์ที่กรองกากออกแล้วไว้ในภาชนะปิดฝาสนิท เก็บไว้
ในร่มไม่โดนแสงแดด สามารถเก็บรักษาไว้ใช้ได้นาน 1 ปี
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วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากปลาและเนื้อสัตว์
น�้ ำ หมั ก จากปลาและเนื้ อ สั ต ว์ ที่ ผ ่ า นขบวนการหมั ก ที่ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว สามารถน� ำ มาใช้
โดยการเจือจางน�้ำ 1,000 เท่า ใช้ในการฉีดพ่น หรือรดบนดินให้กับต้นพืชเพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุ
ไนโตรเจนให้กบั พืช นอกจากนี้ สามารถน�ำน�ำ้ หมักจากปลาและเนือ้ สัตว์ ทีไ่ ด้ผสมกับน�ำ้ หมักจากพืช
สี เขี ย ว ใส่ ใ ห้ กั บพืชปลูก จะสามารถส่งเสริมการเจริ ญ เติ บโตด้ า นล� ำ ต้ นของพื ช ได้ ดี ซึ่ ง จุ ด เด่ น
ของน�้ำหมักที่ได้จากการหมักปลาจะใช้ได้ดีกับพืชในส่วนของล�ำต้นและส่วนของใบ แต่ไม่ควรใช้
ในช่วงระยะการเจริญเติบโตด้านการสืบพันธุ์สร้างดอกและออกผล เนื่องจากน�้ำหมักจากปลา
และเนื้อสัตว์จะมีแร่ธาตุไนโตรเจนอยู่สูงจะท�ำให้พืชเจริญเติบโตด้านล�ำต้นและใบมากเกินไปจนเกิด
การเฝือใบและไม่สร้างตาดอก หรือท�ำให้ดอกร่วง ซึง่ ในกรณีทใี่ ช้นำ�้ หมักจากปลาและเนือ้ สัตว์กบั พืช
ผักจะได้ผลดีมาก คือ จะส่งผลให้พชื ผักนัน้ มีจำ� นวนใบมากขึน้ และมีสเี ขียวขึน้ นอกจากนี้ ปลาบางชนิด
ที่ใช้ในการหมักจะมีกลิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่สามารถขับไล่แมลงบางชนิดได้ และไขมันจาก
ปลาที่รวบรวมมาได้เมื่อผสมกับน�้ำและฉีดพ่นให้กับพืชที่ปลูกหรือฉีดพ่นรอบ ๆ โรงเรือนก็สามารถ
ขับไล่แมลงได้ดีเช่นกัน โดยเฉพาะแมลงจ�ำพวกไรและแมลงหวี่ขาว นอกจากนี้ น�้ำหมักจากปลาและ
เนื้อสัตว์ที่ได้จะมีกรดอะมิโนที่สามารถส่งเสริมขบวนการหมักของจุลินทรีย์ท้องถิ่นในกองปุ๋ยหมัก
ได้ด้วย และกระดูกปลาที่เหลือจากการหมักเมื่อน�ำมาผสมกับน�้ำหมักข้าวกล้องในอัตรา 10 เท่า
ของกระดูกจะท�ำให้กระดูกละลายและได้แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติที่มีคุณภาพดีด้วย
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ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น�้ำจากน�้ำนึ่งปลาระดับอุตสาหกรรม
(จากกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง )

1. น�้ำนึ่งปลาผสมกับกากน�้ำตาล ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วดูดขึ้นบรรจุในถังหมักปุ๋ย

2. ให้ออกซิเจนในถังหมักแบบควบคุมเวลาอัตโนมัติ นาน 21 -30 วัน
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3. ส่งปุ๋ยปลาตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร และตัวชี้วัดอื่นตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรก�ำหนด
84

เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture

4. ภายหลังกระบวนการหมักเสร็จสมบูรณ์แบ่งน�้ำปุ๋ยอินทรีย์บรรจุในภาชนะพลาสติก
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5. ปิดฉลาก บรรจุกล่อง และเก็บสต็อคในห้องเก็บผลิตภัณฑ์ รอส่งจ�ำหน่ายต่อไป

เอกสารอ้างอิง
พิทยากร ลิ่มทอง และ ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์. 2540. ระดับธาตุอาหารพืชในปุ๋ยหมัก,
ในกลุ่มอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช้. คู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ด้วยอินทรียวัตถุ. กองอนุรักษ์ดินและน�้ำ. กรุงเทพฯ. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์. หน้า 70-81.
อานัฐ ตันโช. 2556. เกษตรธรรมชาติประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 3. เชียงใหม่.
บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จากัด.
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5

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์

บทน�ำ
พันธุ์นับว่ามีความส�ำคัญต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืชผัก การจัดการที่ดีร่วมกับ
การใช้พนั ธุด์ ี จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จในการปลูกผัก ลักษณะของพันธุพ์ ชื ทีต่ อ้ งการโดยทัว่ ไปนอกจาก
จะมีรูปลักษณ์ สีสัน รสชาติตามความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ลักษณะความต้านทานโรค-แมลง
รวมถึงพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ยังเป็นลักษณะที่เกษตรกรผู้ปลูกผัก
มีความต้องการ อย่างไรก็ตาม พันธุ์ที่มีความดีครบถ้วนตามความต้องการของทุกคนไม่สามารถหา
ได้อย่างแน่นอน การผลิตพืชผักโดยทั่วไปซึ่งมีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันและก�ำจัดโรค-แมลง
การเลือกใช้พันธุ์จะมีข้อจ�ำกัดน้อยลง เพราะพืชจะได้รับสารอาหารทันทีจากปุ๋ยเคมี โดยการ
ให้ทางรากหรือทางใบ และเมือ่ มีโรคหรือแมลงเข้าท�ำลายก็จะถูกก�ำจัดออกไปได้อย่างรวดเร็วโดยการ
ใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช ท�ำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการ
ใช้สารเคมีที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงชีวิตคน สัตว์ และจุลินทรีย์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะต้องบริหาร
จัดการกันต่อไป
การผลิตพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์นั้น ความต้องการพันธุ์พืชจะมีลักษณะไม่แตกต่าง
จากระบบทั่วไปมากนัก แต่ลักษณะของพันธุ์พืชเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ควรต้องเป็นพันธุ์พืช
ทีห่ าอาหารเก่ง ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และต้านทานโรค-แมลงได้มากกว่าพันธุพ์ ชื
ทั่วไป การได้มาซึ่งพันธุ์พืชที่มีลักษณะดังกล่าว จะมีขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งอาจจะต้องใช้
เวลานาน ใช้งบประมาณสูง อีกทั้งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้หลายด้านมาประกอบกัน อย่างไรก็ตาม
วิธกี ารทีส่ ามารถด�ำเนินการได้ในทันทีเพือ่ ให้ทนั กับความต้องการ คือ การน�ำสิง่ ทีม่ อี ยู่ ได้แก่ พันธุพ์ ชื
พื้นถิ่นที่เกษตรกรใช้อยู่เดิม ซึ่งธรรมชาติและบรรพบุรุษได้ท�ำการคัดเลือกไว้ในระดับหนึ่งแล้วมา
พัฒนาต่อยอดให้มีลักษณะที่ต้องการและมีความคงที่ทางพันธุกรรม รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพส�ำหรับระบบเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่สามารถด�ำเนินการได้โดยเกษตรกรเอง
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การคัดเลือกพันธุ์พืช
ก่อนที่จะท�ำการผลิตเมล็ดพันธุ์จะต้องมีพันธุ์ดีที่ต้องการ และพันธุ์ดีนั้นต้องเป็นพันธุ์แท้
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน กล่าวคือ เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดไว้ใช้เองได้ เก็บเมล็ดพันธุต์ อ่ ได้รนุ่ ต่อรุน่
โดยยังคงลักษณะตามสายพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งมีข้อดี
อยู่หลายประการ อาทิ ความสม�่ำเสมอ รวมถึงลักษณะเด่นต่าง ๆ ที่นักปรับปรุงพันธุ์พยายามน�ำมา
ไว้ในพันธุ์ลูกผสม อย่างไรก็ตาม ลักษณะความดีที่เห็นในพันธุ์ลกู ผสมดังกล่าวจะไม่สามารถถ่ายทอด
สู่รุ่นลูกได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเมล็ดลูกผสมดังกล่าวเกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่มีความแตก
ต่าง 2 พันธุ์ขึ้นไป ดังนั้น ลักษณะของพันธุ์ลูกผสมจึงไม่สามารถคงลักษณะอยู่ได้ การที่นักปรับปรุง
พันธุ์ใช้วิธีการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่แตกต่างกันดังกล่าวเพื่อผลิตลูกผสมนั้น เนื่องจากลูกผสมที่
ได้จะมีลกั ษณะความดีเด่นเหนือพ่อแม่ (heterosis หรือ hybrid vigor) ซึง่ เป็นลักษณะทางพันธุกรรม
ที่นักปรับปรุงพันธุ์น�ำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการพัฒนาพันธุ์พืช
การคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ พื ช ในที่ นี้ มุ ่ ง เน้ น กั บ พื ช พั น ธุ ์ พื้ น ถิ่ น ที่ เ กษตรกรมี ก ารเก็ บ รั ก ษาหรื อ
ขยายพันธุเ์ พือ่ ใช้ในการผลิตผักสดมาแล้วระดับหนึง่ การคัดเลือกพันธุส์ ามารถด�ำเนินการโดยการสังเกต
จากพันธุ์พืชที่มีอยู่ หรือที่พบเห็นว่า พันธุ์นั้นหรือต้นนั้นมีจุดเด่นที่น่าสนใจอะไรบ้างที่ต้องการ
จากนัน้ ดูวา่ พืชนัน้ ขยายพันธุโ์ ดยวิธกี ารใด เช่น ถ้าขยายพันธุโ์ ดยไม่ใช้เพศ จะสามารถเพิม่ ปริมาณต้น
ที่คัดเลือกได้อย่างไรบ้าง เช่น การตอน หรือการปักช�ำ เป็นต้น การคัดเลือกเป็นรายต้นและเพิ่ม
ปริมาณจะท�ำให้มีความคงที่ทางพันธุกรรมตามที่ต้องการดีที่สุด แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องปริมาณ
ที่ต้องการจะท�ำได้ช้า ดังนั้น สามารถใช้วิธีคัดเลือกต้นที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันมาขยายพันธุ์รวมกัน
ก็ได้ จะท�ำให้สามารถเพิ่มจ�ำนวนต้นได้รวดเร็วขึ้น
            ส�ำหรับพืชที่มีที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้เพศ การคัดเลือกพันธุ์จะต้องไม่ให้มีพันธุกรรมอื่น ๆ
เข้ามาผสมกับพันธุ์หรือต้นที่ได้ท�ำการคัดเลือกไว้ สามารถด�ำเนินการโดยวิธีที่ไม่ยากนัก
ในกรณีที่เป็นพืชผสมตัวเอง เช่น มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และถั่วฝักยาว ให้ใช้ถุงกระดาษ
ซึ่งอาจใช้กระดาษว่าวสีขาวเคลือบไข ขนาดที่สามารถครอบดอกของพืชได้ โดยท�ำการครอบดอก
ก่อนทีด่ อกจะบานประมาณ 1-2 วัน เมือ่ ติดผล และผลแก่ ให้นำ� ไปเพาะขยายพันธุต์ อ่ ได้ โดยจะท�ำให้
มีลักษณะที่ดีตามที่ต้องการมากขึ้น และสามารถท�ำการคัดเลือกโดยวิธีดังกล่าวไปเรื่อย ๆ จนกว่า
เมื่อน�ำเมล็ดที่ได้ไปปลูกจะให้ลักษณะที่เหมือนกันทุกต้น
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ส�ำหรับพืชผสมข้าม เช่น แตงกวา บวบ และมะระ สามารถท�ำการผสมตัวเอง เพื่อให้เกิด
พันธุ์แท้ หรือพันธุ์บริสุทธิ์ได้ โดยการคัดเลือกต้นที่ต้องการ ท�ำการเลือกดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย
ภายในต้นเดียวกันและเป็นดอกที่จะบานในเช้าวันรุ่งขึ้น ท�ำการครอบดอกไว้ และในตอนเช้าเมื่อ
ดอกบาน ให้เด็ดดอกตัวผูม้ าผสมกับเกสรตัวเมีย จากนัน้ ครอบดอกไว้เหมือนเดิม เมือ่ ติดผล เมล็ดแก่ ให้นำ�
มาปลูก ก็จะท�ำให้พันธุกรรมของพืชมีแนวทางการแสดงออกตามที่ต้องการมากขึ้น จากนั้นท�ำการ
คัดเลือกต่อไป โดยรวมต้นที่มีลักษณะเหมือน ๆ กัน น�ำเมล็ดมารวมกันปลูกคัดเลือกไปเรื่อย ๆ
จะท�ำให้เกิดโอกาสการเป็นพันธุ์แท้ได้
วิธกี ารคัดเลือกพันธุข์ า้ งต้นทีก่ ล่าวมา เป็นแนวทางการคัดเลือกพันธุท์ ไี่ ม่ยากนักทีเ่ กษตรกร
สามารถด�ำเนินการได้ และสามารถรักษาพันธุกรรมของพืชที่ดีไว้ได้ระดับหนึ่ง
ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างพืชผสมตัวเองและผสมข้าม
พืชผสมตัวเอง
พืชตระกูลถั่ว
     - ถั่วฝักยาว
     - ถั่วแขก
     - ถั่วพู
พืชตระกูลพริก มะเขือ
     - มะเขือเปราะ
     - มะเขือยาว
     - พริกขี้หนู
     - มะเขือเทศ
พืชตระกูลผักกาดหอม
พืชตระกูลกะหล�่ำ
     - คะน้า
     - กวางตุ้ง

พืชผสมข้าม
พืชตระกูลแตง
     - แตงกวา แตงร้าน
     - ฟักทอง
     - มะระ
     - น�้ำเต้า
     - บวบหอม
     - บวบงู
     - บวบเหลี่ยม
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การผลิตเมล็ดพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุใ์ นระบบเกษตรอินทรีย์ มีหลักการไม่แตกต่างจากการผลิตเมล็ดพันธุท์ วั่ ไป
โดยเป็นงานที่จะต้องวางแผนการผลิต เพื่อควบคุมพันธุกรรม ปริมาณ และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ด้วยเหตุผลที่ในระบบเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้ปุ๋ย และสารเคมีต่าง ๆ ได้ ระบบของการบ�ำรุงดิน
ให้อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่การเตรียมแปลงในระยะก่อนปลูก นับว่าเป็นหัวใจของการผลิตเมล็ดพันธุ์
อินทรีย์ รวมถึงการวางแผนการป้องกันโรคและแมลงแบบบูรณาการ และเกษตรกรจะต้องเข้าใจ
ก่อนว่าการปลูกผักเพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุจ์ ะต้องแยกแปลงผลิตให้ชดั เจนจากแปลงผลิตผักสด เนือ่ งจาก
วัตถุประสงค์ท่ีต่างกัน และการใช้ระยะเวลาในการผลิตที่แตกต่างกันมาก เช่น ผักชี ใช้เวลาในการ
ผลิตผักสดประมาณ 40-45 วัน ในขณะที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักชีจะต้องใช้เวลาถึง 120 วัน แตงกวา
เก็บผลรับประทานสดได้เมื่ออายุประมาณ 30 วันหลังดอกบาน แต่ถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์จะต้องใช้
เวลาถึง 120 วัน เป็นต้น
กระบวนการในการผลิตเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความต่อเนื่อง ยาวนาน เกษตรกรจะต้องรับรู้
และเข้าใจตั้งแต่การวางแผนการผลิตตามชนิดของพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวเมล็ด การนวด
การล้างเมล็ด การตากเพือ่ ลดความชืน้ รวมถึงการเก็บรักษา เพือ่ น�ำมาใช้ในฤดูตอ่ ไป เนือ่ งจากแต่ละ
ขั้นตอนล้วนมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดทั้งสิ้น
การผลิตเมล็ดพันธุเ์ ป็นการเพิม่ ปริมาณเมล็ดพันธุโ์ ดยคงพันธุกรรมทีต่ อ้ งการ และผลิตเมล็ด
ให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดี คือ เป็นเมล็ดที่มีความแข็งแรง มีความงอกสูง และเก็บรักษาไว้ได้นาน
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรจ�ำเป็นต้องเรียนรู้พืชที่จะท�ำการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมี
แนวทางดังนี้
- ลักษณะการผสมเกสร ต้องทราบว่าเป็นพืชผสมตัวเองหรือผสมข้าม เช่น พืชตระกูล
พริก-มะเขือ ตระกูลถัว่ เป็นพืชผสมตัวเอง พืชตระกูลแตง เป็นพืชผสมข้าม เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์
ในการป้องกันการผสมข้ามกับพันธุ์พืชที่เราไม่ต้องการ
- การออกดอก จะต้องทราบว่าพืชชนิดนั้นออกดอกเมื่อไหร่ มีปัจจัยใดบ้างที่ท�ำให้พืชนั้น
ออกดอกหรือไม่ออกดอก เช่น กระเจีย๊ บแดง กระเจีย๊ บเขียว และผักบุง้ ซึง่ เป็นพืชวันสัน้ จะออกดอก
เมื่อกลางวันน้อยกว่ากลางคืน หรือในช่วงฤดูหนาวของไทย ดังนั้น ถ้าปลูกกระเจี๊ยบแดงในช่วง
ฤดูหนาว ต้นจะแคระแกร็น ออกดอกเร็ว ผลผลิตต�่ำ จึงต้องปลูกในช่วงฤดูฝนให้มีการเจริญเติบโต
ทางด้ า นล� ำ ต้ น -ใบให้ เ ต็ ม ที่ เมื่ อ ถึ ง ฤดู ห นาวที่ ช ่ ว งแสงสั้ น ก็ จ ะถู ก กระตุ ้ น ให้ อ อกดอกติ ด เมล็ ด
ซึง่ จะท�ำให้ได้ปริมาณและคุณภาพเมล็ดสูง หรือพืชบางชนิดต้องการอุณหภูมติ ำ�่ ในการออกดอก เช่น
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คะน้า และกวางตุง้ ดังนัน้ จึงต้องปลูกในช่วงต้นฤดูหนาว จะท�ำให้พชื เจริญเติบโต ออกดอก ให้ผลผลิต
เมล็ดพันธุท์ ดี่ ี ในขณะทีม่ พี ชื จ�ำนวนมากสามารถออกดอกได้เมือ่ มีอายุทพี่ ร้อมในการออกดอก ติดผล
เช่น มะเขือเปราะ และถั่วฝักยาว เป็นต้น
1. การควบคุมพันธุกรรม
การควบคุมพันธุกรรมตามสายพันธุ์ที่ต้องการ เป็นเรื่องที่จะต้องวางแผนล่วงหน้า โดยมี
หลักการ คือ การป้องกันมิให้สายพันธุ์อื่นๆ มาผสมกับสายพันธุ์ที่ท�ำการผลิตเมล็ด ซึ่งสามารถท�ำได้
โดยการปลูกให้ห่างจากพันธุ์อื่น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ก่อน แต่ทั้งนี้การก�ำหนดระยะห่าง
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการผสมข้ามมีปัจจัยหลายประการในการพิจารณา เช่น ถ้าเป็นพืชผสม
ตัวเอง เช่น มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือเทศ และถัว่ ฝักยาว เป็นต้น อาจจะใช้ระยะห่าง ประมาณ
30-50 เมตร ในขณะทีพ่ ชื ผสมข้าม เช่น แตงกวา อาจจะต้องใช้ระยะห่างถึง 500 เมตร เป็นต้น อย่างไร
ก็ดีปัจจัยที่ก�ำหนดระยะห่างของพันธุ์อื่น ๆ ดังกล่าว ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ทิศทางลม หรือ
ชนิดของแมลงที่ช่วยผสมเกสรอีกด้วย ในบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องการไม่สามารถหาพื้นที่ที่มี
ระยะห่างตามต้องการได้ อาจจะใช้วิธีการปลูกเหลื่อมเวลา เพื่อไม่ให้ออกดอกพร้อมกัน หรือการ
กางมุ้ง การใช้ถุงครอบ เพื่อป้องกันลมและแมลง ก็เป็นวิธีการที่สามารถท�ำได้
นอกจากจะต้องมีการวางแผนการปลูกให้ปลอดจากสายพันธุ์อื่น ๆ ข้างต้นแล้ว อีกส่วน
หนึ่งที่จะต้องท�ำ คือ การถอนพันธุ์ปน หรือพันธุ์ที่มีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากพันธุ์เดิมออก ซึ่งต้องท�ำ
ทุก ๆ ระยะของการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะกล้า ระยะการเจริญเติบโตด้านล�ำต้นและใบ ระยะการ
ให้ดอก ระยะการเก็บเกี่ยว โดยสามารถพิจารณาความแตกต่างจากความแตกต่างทางสัณฐานวิทยา
เช่น ลักษณะใบ ดอก ผล ความสูง หรืออายุการเก็บเกี่ยว รวมถึงความสม�่ำเสมอของสายพันธุ์ด้วย
โดยการพิจารณาเป็นรายต้น และเมื่อพบ ต้องน�ำออกจากแปลงโดยวิธีการถอน ห้ามใช้วิธีการตัด
เพราะอาจจะมีการแตกยอดออกมาใหม่ได้อีก
การถอนพันธุ์ปน ระยะที่ส�ำคัญที่สุด คือ ระยะการออกดอก เพราะถ้าพันธุ์ปนออกดอก
และดอกบานแล้ว เกสรตัวผูจ้ ะผสมกับพันธุด์ ี ท�ำให้เมล็ดทีไ่ ด้ไม่บริสทุ ธิ์ เกษตรกรต้องให้ความส�ำคัญ
ให้มาก
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2. การปลูกและการดูแลรักษา
การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะต้องดูแลต้นพืชให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยหลักท�ำให้เมล็ดพันธุม์ คี วามสมบูรณ์  ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวเป็นหลักการ เรือ่ ง การปลูกและการดูแล
รักษาพืชเพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุใ์ นระบบเกษตรอินทรีย์ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่งา่ ยนัก ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือ
มักได้ยินเสมอ ๆ ว่าเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุผลจากประสบการณ์ เช่น ผักสดยังท�ำไม่ได้เลย เมล็ดพันธุ์
จะท�ำได้อย่างไร ปัญหาเรื่องโรค/แมลง ความต้องการธาตุอาหารของพืช เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
สิง่ ทีน่ ำ� มาให้กบั เกษตรกรเป็นข้อมูล เรือ่ ง การปลูกและการดูแลนี้ ได้จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ ขียน
และทีมงาน ซึง่ ท�ำงานด้านนีม้ าเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี สิง่ ทีน่ ำ� มาน�ำเสนออาจจะไม่ใช่สงิ่ ที่
ถูกต้องที่สุดในบางกรณีก็ได้ เนื่องจากศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์มีหลายมิติ เกษตรกรสามารถเลือก
ใช้ได้ตามความเหมาะสม
2.1 การจัดการดิน การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์มาก
เพราะดินคือ หัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จ ดังนั้น เกษตรกรจะต้องจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
โดยดินควรจะมีอินทรียวัตถุในดินไม่ต�่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินนั้น การปลูก
ปอเทือง 1-2 รอบต่อปีในช่วงฤดูฝน มีผลดีอย่างมาก เกษตรกรควรท�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนั้นช่วงก่อนการปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ลงไปในดินอีก
ประมาณ 2-3 ตัน/ไร่ เมื่อท�ำแปลงปลูกและเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
อินทรีย์อีกประมาณ 1 ก�ำมือคลุกเคล้ากับดิน แล้วจึงปลูกพืช หลังจากปลูกพืชแล้ว จะมีการให้ปุ๋ย
ชีวภาพต่าง ๆ ทางใบ รวมถึงการใส่ปุ๋ยอินทรีย์โรยรอบโคนต้น พร้อมพรวนดินประมาณ 10 วัน/ครั้ง
ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูก ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ลงไปควรมีความหลากหลายของชนิดปุ๋ยใส่สลับ
หมุนเวียนกันไป เช่น ปุ๋ยขี้วัว ขี้หมู ขี้ค้างคาว และขี้ไก่ เป็นต้น เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิดให้
ธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาว่าในพื้นที่มีปุ๋ยใดอยู่ก็ใช้ที่มีเป็นส�ำคัญ
2.2 การจัดการน�้ำ การปลูกพืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น เกษตรกรจะต้องให้ความส�ำคัญ
กับเรื่อง การให้น�้ำกับพืชให้มาก นอกจากจะต้องดูแลรักษาให้เป็นต้นพืชที่เติบโตพร้อมเป็นต้น
แม่พันธุ์ที่ดีแล้ว ช่วงเวลาการติดดอกห้ามขาดน�้ำและจะต้องให้น�้ำอย่างสม�่ำเสมอ ถ้าขาดน�้ำหรือให้
น�้ำไม่สม�่ำเสมอ จะมีผลท�ำให้ดอกร่วง เมล็ดลีบ หรือได้เมล็ดที่ไม่แข็งแรง
2.3 การจัดการเรือ่ งโรค/แมลง ในระบบเกษตรอินทรียน์ นั้ โรค/แมลง ถือว่าเป็นอีกหนึง่ ปัญหา
ที่แก้ไขได้ยาก ดังนั้นแนวทาง คือ การป้องกันเป็นหลัก ซึ่งมีแนวทางดังนี้
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- ใช้เมล็ดที่มั่นใจว่าไม่มีเชื้อโรคติดมากับเมล็ด
- ป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดโดยการแช่ในน�้ำอุ่น
- คลุกด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก
- ในระยะกล้ารดด้วยเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา รวมถึงในแปลงปลูกทีร่ ดด้วยเชือ้ ราไตรโคเดอร์มา
เป็นประจ�ำ
- มีความใกล้ชิดกับพืช หมั่นสังเกตอาการและแก้ไขอย่างรวดเร็วก่อนที่โรคจะลุกลาม
- วางแผนการฉี ด พ่ น สารป้ อ งกั น ศั ต รู พื ช ต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น เชื้ อ แบคที เรี ย
Bacillus subtilis (Bs) เชือ้ รา Beauveria bassiana และเชือ้ แบคทีเรีย Bacillus thuringginesis (Bt)
โดยพิจารณาจากการพยากรณ์การระบาดของโรคและแมลงต่าง ๆ
- ท�ำแปลงปลูกให้สะอาดปราศจากศัตรูพืช
- เก็บเศษพืชที่เป็นโรคออกจากแปลงอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลพืชให้มีความแข็งแรง
- การใช้วธิ กี ารต่าง ๆ ผสมผสานในพืน้ ที่ เช่น กับดักแมลง การปลูกพืชผสมผสาน พืชไล่แมลง
และการใช้ตัวห�้ำตัวเบียน เป็นต้น
การแก้ปัญหาโดยวิธีการก�ำจัดนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากต่อระบบเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น
เกษตรกรจะต้องให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนือ่ งในพืน้ ทีข่ องตนเอง
ในกรณีที่มีการเกิดขึ้นของโรค/แมลงในแปลงปลูก เกษตรกรควรจะพ่นสารชีวภัณฑ์ชนิดที่ใช้ในการ
ป้องกันก�ำจัดโรค/แมลงนั้น โดยใช้ความเข้มข้นสูงและฉีดพ่นบ่อยกว่าเดิม หรือบางกรณีต้องฉีดพ่น
ติดต่อกันโดยเว้นระยะเวลาเพียง 1-2 วัน เท่านั้น
2.4 การปลูกพืช นอกจากจะต้องวางแผนการปลูกเพือ่ ให้ออกดอกในฤดูทเี่ หมาะสม รวมถึง
การวางแผนการปลูกเพือ่ ควบคุมพันธุกรรมแล้ว สิง่ ทีเ่ กษตรกรควรปฏิบตั ิ คือ ถ้าเกษตรกรต้องการท�ำ
เมล็ดพันธุไ์ ว้ใช้เอง ควรจะต้องแยกพืน้ ทีป่ ลูกกับพืน้ ทีก่ ารผลิตผักสด เพราะการปฏิบตั ดิ แู ลรักษาจะมี
วิธกี ารทีใ่ นบางพืชมีความแตกต่างกันอย่างมาก อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุผ์ กั ชี ควรปลูกให้มรี ะยะห่าง
ระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตร ระยะห่างแถว 50-60 เซนติเมตร จ�ำนวน 1 ต้นต่อหลุม ในขณะทีท่ ำ� การ
ปลูกผักชีเพื่อผลิตแบบผักสดจะใช้วิธีการหว่าน เป็นต้น
2.5 อื่น ๆ สิ่งที่เกษตรกรจะต้องเตรียมเพิ่ม เช่น การขึ้นค้าง การปักค้างป้องกันต้นล้ม
การตัดแต่งต้น และการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง เป็นสิ่งที่เกษตรกรจ�ำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้
ปริมาณและคุณภาพของเมล็ดที่ดี ซึ่งเกษตรกรต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
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3. การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
การเก็บเกี่ยวเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพราะว่าการเก็บเกีย่ วทีถ่ กู วิธจี ะส่งผลถึงปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุท์ คี่ วรจะได้รบั อย่างเต็มที่
คุณภาพของเมล็ดทีด่ จี ะเก็บเกีย่ วในระยะทีส่ กุ แก่ทางสรีรวิทยาแล้ว ซึง่ จะส่งผลต่อความงอกและอายุ
ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุอ์ กี ด้วย เนือ่ งจากชนิดของพืชผักทีเ่ กษตรกรผลิตใช้อยูม่ คี วามหลากหลาย
ของชนิดพืช จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เองไม่ต�่ำกว่า 20 ชนิด โดยมี
ความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย พืชที่นิยมเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง อาทิ ถั่วต่าง ๆ  พืช
ในกลุม่ พริก มะเขือ กลุม่ แตง ส่วนพืชในกลุม่ กะหล�ำ 
่ มีการผลิตใช้กนั เองบ้างในภาคเหนือ นอกจากนัน้
ยังมีพชื ผักทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม เช่น ผักในกลุม่ ผักกาดหอม (สลัด) ก็กำ� ลังได้รบั ความสนใจในการผลิตเมล็ดไว้
ใช้เอง พืชพืน้ บ้าน/พืชท้องถิน่ ของไทย มีการเก็บรักษาพันธุก์ นั ไว้ในกลุม่ ของผูผ้ ลิตผักอินทรีย์ ซึง่ นับว่า
มีคณ
ุ ค่าอย่างมหาศาล ไม่วา่ การเก็บรักษาพันธุจ์ ะเพือ่ วัตถุประสงค์ใดก็ตาม หลักการในการเก็บเกีย่ ว
เมล็ดพันธุ์ นวด ล้าง ตาก และการเก็บรักษา สามารถที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ทั้งสิ้น
แนวทางกว้าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผัก
1. รู้จักพืช เกษตรกรต้องเรียนรู้ธรรมชาติของพืชชนิดนั้น ๆ ให้ดีและมากขึ้นกว่าการผลิต
ผั ก สดที่ ป กติ ไ ด้ ท� ำ อยู ่ ข้ อ มู ล พื ช ที่ ต ้ อ งใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเก็ บ เกี่ ย วเมล็ ด พั น ธุ ์ อาทิ ช่ ว งเวลา
การออกดอก ช่วงเวลาการติดเมล็ดของพืชนัน้ ๆ ต้องหลีกเลีย่ งการเก็บเกีย่ วเมล็ดในช่วงฤดูฝน เพราะ
นอกจากจะมีปญ
ั หาในเรือ่ งการเข้าไปเก็บเกีย่ วแล้ว ความชืน้ ยังท�ำให้เมล็ดเสียหายหรือด้อยคุณภาพ
อีกด้วย
- ลักษณะการแก่ของฝัก/ผล พืชผักบางชนิดอาจจะสามารถสังเกตการแก่ของเมล็ดผ่าน
ทางการเปลีย่ นแปลงสี รูปร่าง หรือลักษณะภายนอกของฝัก/ผลได้อย่างชัดเจน เช่น มะเขือเทศ และ
พริก จะเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เมื่อผลเปลี่ยนสีเป็นสีแดง หรือส้ม บางชนิดอาจสังเกตได้ยาก เช่น ฟักทอง
และฟักแฟง พืชบางชนิดเมื่อเมล็ดแก่จะร่วงได้ง่าย เช่น ผักสลัดต่าง ๆ
- พฤติกรรมการสุกแก่ของผลภายในต้น เช่น ฝักแก่จากด้านล่างขึน้ ข้างบน ตัวอย่างเช่น คะน้า
กวางตุง้ ในขณะทีผ่ กั สลัดต่าง ๆ ไม่เป็นเช่นนัน้ โดยการเกิดดอกใหม่ของสลัดจะกระจายบนต้นไม่เป็น
ระบบ จึงท�ำให้ยากต่อการตัดสินใจเก็บเกี่ยว
- ข้อมูลของพืชล้วนเชื่อมโยงต่อการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนั้น เกษตรกรจะต้องหมั่นสังเกต
จดบันทึก การทีเ่ กษตรกรเข้าไปใกล้ชดิ พืชโดยมีเป้าหมายของการน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้และน�ำมาใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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2. ประสบการณ์เดิม ความรู้และความช�ำนาญของเกษตรกรอินทรีย์ มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ในการต่อยอดงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ นั้น พืชส่วนใหญ่
หรือทั้งหมดเป็นพืชที่เกษตรกรผลิตผักสดอยู่แล้ว และในจ�ำนวนนั้นก็มีพืชอีกหลายชนิดที่การ
เก็บเกี่ยวผลสดกับการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกัน เช่น มะเขือเทศ และ
พริก เป็นต้น ประสบการณ์ของเกษตรกรสามารถน�ำมาปรับใช้ได้อย่างดียิ่งในระบบเกษตรอินทรีย์
การน�ำหลักการทางวิชาการผนวกกับประสบการณ์ของเกษตรกรจะก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ของงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว
3. สภาพภูมอิ ากาศ ปัญหาหลักของภาคการเกษตรอย่างหนึง่ คือ ความไม่แน่นอนของสภาพ
ภูมิอากาศ ฝนที่ตกไม่เป็นฤดูกาลเหมือนก่อน มีผลอย่างมากต่อการวางแผนการปลูกผักเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์  ฝนนอกฤดูที่ตกลงมาในช่วงที่ก�ำลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ก�ำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ยาก
แก่การแก้ไข อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในโรงเรือนเพื่อป้องกันฝน ก็อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ด�ำเนินการได้ไม่ยากนัก ส�ำหรับต้นทุนการผลิตโรงเรือนนั้น สามารถปรับขึ้นลงได้ตามความต้องการ
โรงเรือนอาจเป็นทางเลือกหนึ่งของระบบเกษตรอินทรีย์ที่สามารถใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูผลิต
และผลิตผักสดในช่วงเวลาอื่น ๆ
4. ต้นทุนการผลิต ในการปลูกผักสดโดยทั่ว ๆ ไป ต้นทุนในการใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ
5-10 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนทั้งหมดหรืออาจจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยกรณีใช้พันธุ์ลูกผสม แต่ส�ำหรับการ
ผลิตผักสดอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรส่วนหนึ่งยังคงซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทเมล็ดพันธุ์ และมีเกษตรกร
อีกจ�ำนวนหนึ่งเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองบางส่วนหรือทั้งหมด จากแนวโน้มที่กฎระเบียบของหน่วย
งานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต้องใช้เมล็ดอินทรีย์ในการปลูกผักอินทรีย์ ท�ำให้อาจมีเกษตรกร
บางราย บางกลุ่ม สนใจที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ในพันธุ์พืชที่ตัวเองได้คัดเลือกไว้ เพื่อการ
จ�ำหน่ายต่อ ส�ำหรับกรณีนี้ นอกจากเกษตรกรจะต้องเรียนรูก้ ารผลิตเมล็ดพันธุค์ ณ
ุ ภาพแล้ว ต้องศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ด้วย และ
อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญก็คือ เรื่องของต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น แนะน�ำให้เกษตรกรเก็บ
ข้อมูลต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนางาน
ในอนาคต รวมถึงการก�ำหนดราคาขายที่เป็นธรรม
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ส�ำหรับข้อมูลต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์นั้น สามารถด�ำเนินการได้ง่าย ๆ คือ ให้เกษตรกร
จดบันทึกรายการวัสดุต่าง ๆ ที่ลงทุนไปในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ
ไม้ค้าง ถุงพลาสติก และแรงงานที่ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ สรุปแล้วจดบันทึกทุก ๆ อย่างที่ด�ำเนินการใน
การผลิตเมล็ดพันธุพ์ ชื ผักนัน้ ๆ และถ้าสามารถแยกต้นทุนในแต่ละกิจกรรมได้จะมีประโยชน์มากขึน้
เช่น ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เป็นมูลค่าเท่าไร เพราะในบางกรณีการมุ่งเน้น
เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด แต่ต้องลงทุนสูงด้วย อาจไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องตามสถานการณ์นั้น ๆ เช่น
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สลัดทีละดอก เพื่อลดปัญหาการร่วงหล่น ให้ได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ต่อต้นมาก
ที่สุด และได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี แต่ต้องใช้แรงงานจ�ำนวนมาก ซึ่งหมายถึง ต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นใน
การด�ำเนินการดังกล่าว ดังนัน้ การตัดสินใจทีจ่ ะเก็บเกีย่ วเมล็ดสลัดโดยการตัดกิง่ หรือตัดต้น อาจเป็น
วิธีทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ถึงแม้ต้องเสียเมล็ดบางส่วนไปบ้างก็ตาม
หลักการในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผัก
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เมล็ดมีคุณภาพดี จะต้องเป็นช่วงที่เมล็ดพันธุ์มีการแก่
ทางสรีรวิทยาแล้ว ซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เมล็ดมีการสะสมอาหารไว้ภายในเมล็ดมากที่สุด ในการเกิด
ของเมล็ด เริ่มต้นจากการที่เกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ต่อจากนั้นจะเป็นกระบวนการของ
การปฏิสนธิ ซึง่ เกิดขึน้ ในรังไข่จนกลายเป็นต้นอ่อนอยูภ่ ายในเมล็ด การพัฒนาของเมล็ดจะได้รบั สาร
อาหารต่าง ๆ จากต้นแม่ เมล็ดจะมีการสะสมอาหารเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยเห็นได้วา่ เมล็ดจะมีขนาดใหญ่
ขึน้ และมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ เมือ่ เมล็ดแก่ทางสรีรวิทยา โดยในระยะนีเ้ มล็ดยังคงมีความชืน้ สูง แต่หลังจาก
นัน้ ความชืน้ ในเมล็ดจะลดลงอย่างรวดเร็ว มีผลท�ำให้ขนาดของเมล็ดลดลงเล็กน้อย เมือ่ เมล็ดถึงระยะ
สุกแก่ทางสรีรวิทยาแล้ว แสดงว่าเมล็ดจะไม่ได้รบั สารอาหารจากต้นแม่อกี ต่อไป การมีชวี ติ อยูข่ องต้น
อ่อนภายในเมล็ดจะได้รบั สารอาหารจากอาหารสะสมทีอ่ ยูภ่ ายในเมล็ด เช่น ใบเลีย้ ง (ในพืชใบเลีย้ งคู)่
เอนโดสเปิร์ม (ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว) การที่ต้นอ่อนจะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใดนั้นจึงขึ้นอยู่กับการเก็บ
รักษาอาหารส�ำรองในเมล็ดไว้ให้ได้มากและนานที่สุด โดยการเก็บเกี่ยวในระยะที่เมล็ดยังมีปริมาณ
อาหารส�ำรองอยู่มาก นั่นคือ ระยะแก่ทางสรีรวิทยานั่นเอง การเก็บเกี่ยวเมล็ดก่อนที่จะถึงจุดสุกแก่
ทางสรีรวิทยาเมล็ดจะอ่อน ไม่สมบูรณ์ ถึงแม้บางครัง้ จะพบว่าเมล็ดสามารถงอกได้กต็ าม แต่อายุการ
เก็บรักษาจะสั้นกว่ามาก แต่ถ้าเก็บเกี่ยวเกินระยะแก่ทางสรีรวิทยาก็จะท�ำให้เกิดการเสื่อมของเมล็ด
ได้ เนื่องจากเสมือนเราได้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในแปลง ซึ่งต้องเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
น�ำ้ ค้าง ฝน และแสงแดดในช่วงเวลากลางวัน และกลางคืนสลับกันไปมา มีผลเสียอย่างมากต่อคุณภาพ
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ของเมล็ด โดยความร้อนและความชื้นจะท�ำให้เกิดกระบวนการเผาผลาญอาหารส�ำรองภายในเมล็ด
เร็วขึ้น อาหารส�ำรองซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัดจะหมดไปอย่างรวดเร็ว หรือถ้าได้รับความชื้นมาก ๆ เมล็ดก็
อาจจะงอกตั้งแต่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว
เมล็ดที่มีคุณภาพนอกจากจะถูกเก็บเกี่ยวในอายุที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีวิธีการเก็บเกี่ยว
ทีเ่ หมาะสมกับชนิดพืช เพือ่ ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุใ์ นอัตราทีส่ งู ด้วย การเก็บเกีย่ วเมล็ดพันธุผ์ กั เป็นงาน
ที่จะต้องอาศัยความละเอียดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความหลากหลายของชนิดพืชและพันธุ์ผัก
ท�ำให้สงิ่ ทีจ่ ะต้องเรียนรูเ้ พือ่ น�ำมาประโยชน์ในการเก็บเกีย่ วเมล็ดพันธุม์ ากตามไปด้วย หลักการในการ
เก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ (แก่ทางสรีรวิทยา) จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา
เป็นรายพืชและตามวัตถุประสงค์ของการผลิต รวมถึงเหตุผลอื่น ๆ เช่น ต้นทุน และแรงงาน เป็นต้น
วิธีการในการเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปที่ใช้ คือ การใช้แรงงานคนเข้าไปด�ำเนินการ ภายใต้ระบบ
เกษตรอินทรียน์ นั้ การใช้แรงงานคนเข้าไปในการด�ำเนินงานหลาย ๆ อย่างนับว่ามีขอ้ ดีอยูม่ าก เพราะ
คนมีสญ
ั ชาติญาณหลายด้าน สัมผัสทุก ๆ ด้านของคน จะช่วยท�ำให้การจัดการในระบบเกษตรอินทรีย์
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องและเท่าทัน ในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ก็
เช่นกัน เกษตรกรสามารถเลือกเก็บเฉพาะผลที่ต้องการเก็บเกี่ยวได้อย่างระมัดระวัง ท�ำให้ได้เมล็ด
คุณภาพดี การพบเห็นโรค-แมลง ความไม่สมบูรณ์ของผลขณะเก็บเกี่ยว สามารถเก็บทิ้งเป็นการ
ป้องกันและขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค-แมลง ให้กับเมล็ดได้มาก
ข้อบ่งชี้บางประการเพื่อการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผัก
1. การเปลี่ยนแปลงของสีผล/ฝัก เป็นสิ่งที่เกษตรกรสามารถสังเกตได้ง่าย เช่น สีแดง
ของมะเขือเทศ สีเหลืองของแตงกวา มะเขือเปราะ และมะเขือยาว แต่บางครั้งก็มักจะมีค�ำถามว่า
เปลีย่ นสีไประดับใดจึงจะดีทสี่ ดุ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องพิจารณาลักษณะองค์ประกอบอืน่ ๆ หรือปัจจัย
อืน่ ๆ ร่วมด้วย อาทิ พันธุพ์ ชื พืชบางชนิดบางสายพันธุเ์ มือ่ ผลสุกจะร่วงง่าย ดังนัน้ การเก็บเกีย่ วก็อาจ
ไม่ต้องให้สุกมาก แต่ใช้วิธีน�ำมาบ่มต่อ เป็นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือโครงสร้าง เช่น การแตกของฝักกระเจี๊ยบเขียว ซึ่งโดยทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลงสีจะปรากฏให้เห็นพร้อม ๆ กัน
3. การปรากฏของไข (หรือนวล) ที่ผล เช่น ฟักแฟง และฟักทอง เมื่อแก่จัดจะพบไข หรือ
นวลสีขาวเพิ่มมากขึ้นที่ผิวของผล
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4. การเหีย่ ว/แห้งของฝัก เช่น ถัว่ ฝักยาว และถัว่ แขก เมือ่ แก่ฝกั จะเริม่ พองขึน้ เหีย่ วและแห้ง
ในที่สุด การเก็บเกี่ยวสามารถท�ำได้เมื่อฝักเหี่ยวและก�ำลังจะแห้ง
5. การนับอายุหลังดอกบาน เช่น แตงโม และแตงเทศ ซึ่งอาจจะเป็นระยะเดียวกับระยะ
การรับประทานผลสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชนั้น ๆ ด้วย
6. การดมกลิ่น เช่น แตงเทศ และแตงไทย เป็นต้น
ที่กล่าวมาเป็นแนวทางพิจารณาทั่ว ๆ ไป แต่ในการปฏิบัตินั้น จะต้องพิจารณาร่วมกัน
และโดยทัว่ ไปลักษณะการแสดงออกของพืชจะแสดงให้เห็นมากกว่าหนึง่ ลักษณะให้พจิ ารณาประกอบ
การตัดสินใจและประสบการณ์ของผู้เก็บเกี่ยวก็มีความส�ำคัญมาก
อีกประการหนึ่งที่เกษตรกรต้องให้ความส�ำคัญ คือ ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว
ในวันเดียวกันแต่ตา่ งเวลา อาจมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุไ์ ด้ ทัง้ นีเ้ พราะตอนเช้าเมล็ด
จะมีความชื้นสูงกว่าตอนบ่าย การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักบางชนิดต้องพิจารณาเรื่องเวลาประกอบ
เช่น ในสลัด การเก็บเมล็ดตอนเช้า จะท�ำให้การหลุดร่วงของเมล็ดยากกว่า เนื่องจากเมื่อเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ์สลัดจะใช้วิธีเคาะลงในถังเพื่อให้เมล็ดร่วงลงในถังทันที แต่ถ้าเก็บเกี่ยวช่วงบ่าย เมล็ดจะ
หลุดร่วงง่าย ท�ำให้เสียหายขณะเข้าไปท�ำงาน ดังนั้น จึงมักจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สลัดประมาณ
9.30-10.00 น. เป็นต้น
4. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุเ์ ป็นขัน้ ตอนหลังจากเก็บเกีย่ วมาจากแปลงแล้ว เพือ่ ท�ำให้เมล็ด
มีความสะอาด โดยการคัดแยกสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการออกไป เช่น เศษของผลหรือฝัก เมล็ดอ่อน รวมถึงเมล็ด
พันธุท์ เี่ ป็นโรค/แตกหัก การคัดแยกอาศัยคุณสมบัตทิ างกายภาพของเมล็ด เช่น รูปร่าง สี ขนาด และ
น�้ำหนักของเมล็ด รวมถึงการลดความชื้น การคัดเกรด การบรรจุหีบห่อ และการเก็บรักษา
วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพเมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ดี ต้ อ งสามารถแยกสิ่ ง ที่ ไ ม่ ต ้ อ งการไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  มีการสูญเสียเมล็ดน้อย ยกระดับคุณภาพของเมล็ดได้ดี และต้องสูญเสียค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
4.1 การแยกเมล็ดออกจากผล/ฝัก ในทีน่ จี้ ะกล่าวเฉพาะการใช้แรงงานคนในการแยกเมล็ด
ออกจากผล/ฝักเท่านัน้ เนือ่ งจากในระบบการผลิตเมล็ดพันธุใ์ นเชิงการค้าจะมีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ซึ่งต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือ และการเตรียมเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้กับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์เหล่านั้นด้วย
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การแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักในพืชผักนัน้ มีความหลากหลายของวิธกี ารในรายละเอียด
เนือ่ งจากพืชผักมีความหลากหลายของชนิดพืช อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งตามประเภทของพืชออก
เป็น 2 ประเภท คือ พืชที่ต้องใช้น�้ำในการแยกเมล็ด และพืชที่ห้ามใช้น�้ำในการแยกเมล็ด
1. พื ช ที่ ต ้ อ งใช้ น�้ ำ ในการแยกเมล็ ด เป็ น พื ช ที่ เ มล็ ด ยั ง เปี ย กเมื่ อ แก่ เช่ น มะเขื อ เทศ
พริก แตงกวา แตงโม แตงไทย มะระ บวบงู มะเขือยาว และมะเขือเปราะ เป็นต้น ในการน�ำเมล็ด
ออกจากฝัก/ผลของพืชในกลุ่มนี้สามารถด�ำเนินการโดยการผ่า เช่น แตงกวา มะระ และบวบงู แล้ว
ขูดเมล็ดแยกออก ในมะเขือเปราะ มะเขือยาว พริก และมะเขือเทศ อาจใช้วิธี สับ บด บี้ให้แตกแล้ว
จึงน�ำมาล้างออก ในแตงกวา และมะเขือเทศ ซึง่ เมล็ดถูกหุม้ ด้วยเมือก อาจเพิม่ ขัน้ ตอนโดยการบ่มให้
ผลเปลี่ยนสีมากขึ้นประมาณ 5-7 วัน ในแตงกวาจะน�ำไปคว�่ำโดยให้ขั้วผลอยู่ด้านล่าง ในมะเขือเทศ
น�ำมาวางไว้ให้ผลเปลี่ยนสีและนิ่มแล้วจึงน�ำไปแยกเมล็ดออก จากนั้นน�ำไปหมักไว้ในถังพลาสติก
(ไม่ควรใช้ถังโลหะในการหมักเมล็ด เพราะในน�้ำซึ่งออกจากผลมีสภาพเป็นกรดอ่อนจะท�ำปฏิกิริยา
กับโลหะท�ำให้เกิดสีด�ำในเมล็ด) หรือถุงพลาสติกและไม่ต้องเติมน�้ำลงไปหมักทิ้งไว้ 1-2 วัน แล้วจึง
น�ำมาล้าง วิธกี ารดังกล่าวจะท�ำให้เมือกทีห่ อ่ หุม้ เมล็ดอยูอ่ อ่ นตัวและหลุดได้งา่ ยเมือ่ น�ำมาล้างด้วยน�ำ 
้
ในพืชอื่น เช่น พริก มะเขือ และมะระ ไม่จ�ำเป็นต้องหมัก เพราะมักพบปัญหาว่า เมล็ดเริ่มงอกขณะ
ท�ำการหมัก นั่นคือ ให้ล้างเมล็ดให้เสร็จทันทีเมื่อน�ำเมล็ดออกจากผลแล้ว
2. พืชที่ห้ามใช้น�้ำในการแยกเมล็ด เป็นพืชที่เมล็ดแห้งเมื่อแก่ เช่น ถั่วต่าง ๆ คะน้า กวางตุ้ง
และกระเจีย๊ บเขียว เป็นต้น การแยกเมล็ดออกจากฝัก/ผล ด�ำเนินการโดยการแกะ ขยี้ ฟาด นวด ทุบ
โดยหลังจากเก็บเกี่ยวเมล็ดแล้วให้น�ำมาตากเพื่อให้ฝักแห้ง จะท�ำให้การน�ำเมล็ดออกจากฝักง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ต้องระวังเรือ่ งการตากนานเกินไป เพราะจะท�ำให้เมล็ดมีความชืน้ ลดลงต�ำ่ มาก เมือ่ น�ำ
มานวดหรือทุบ เมล็ดอาจจะแตกร้าวได้งา่ ย ส�ำหรับการน�ำเศษทีไ่ ม่ตอ้ งการออก สามารถท�ำได้โดยใช้
การฝัด การร่อน การพัดด้วยมือหรือพัดลม รวมถึงการคัดแยกด้วยมือ
4.2 การตากหรือการลดความชื้น
ความชื้นในเมล็ดมีบทบาทส�ำคัญและมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสรีรวิทยาในเกือบ
ทุกเรือ่ ง เช่น การแก่ของเมล็ด การเก็บรักษา การเข้าท�ำลายของโรค/แมลง ดังนัน้ การลดความชืน้ ใน
เมล็ด ต้องด�ำเนินการให้ถูกต้อง เพราะว่าส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดที่ดีในการน�ำไปปลูกต่อไป
การลดความชื้นในเมล็ดโดยทั่วไปจะใช้แสงแดดและการใช้เครื่องอบลดความชื้น ในที่นี้จะ
น�ำเสนอเฉพาะการใช้หลักธรรมชาติในการลดความชื้นของเมล็ดเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่ควรจะท�ำความ
เข้าใจ คือ เมล็ดมีคณ
ุ สมบัตใิ นการรับหรือถ่ายเทความชืน้ ให้กบั บรรยากาศรอบ ๆ เมล็ดได้ นัน่ คือ ถ้ามี
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ความชืน้ ภายในเมล็ดต�ำ 
่ (หรือผ่านการตากลดความชืน้ แล้ว) แต่นำ� มาไว้ในสภาพเปิด (ไม่ใส่ในภาชนะ
ปิดสนิท) จะท�ำให้ความชื้นในบรรยากาศเข้าไปสู่เมล็ดได้ จนกว่าจะเกิดความสมดุลระหว่างแรงดัน
ไอน�้ำภายในและภายนอกเมล็ด นั่นคือ เมล็ดที่เราตากลดความชื้นแล้ว ถ้าไม่เก็บไว้ในภาชนะปิด
ความชื้นจากภายนอกสามารถเข้าสู่เมล็ด และท�ำให้เปอร์เซ็นต์ความชื้นภายในเมล็ดสูงขึ้นได้
และนอกจากนั้นในสภาพอากาศร้อนชื้นจะท�ำให้เมล็ดเสื่อมได้ง่าย
ความร้อนธรรมชาติที่น�ำมาใช้ลดความชื้นในเมล็ดก็คือ แสงแดดและลม ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะมี
ข้อจ�ำกัดอยูบ่ า้ งในเรือ่ งการควบคุมสภาพแวดล้อม แต่สามารถบริหารจัดการเพือ่ ใช้พลังงานแสงแดด/
ลมได้ เมือ่ ทราบคุณสมบัตขิ องเมล็ดในการแลกเปลีย่ นความชืน้ กับบรรยากาศ ทราบว่า การวางแผน
การปลูกต้องหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝน (ถึงแม้ว่าฤดูจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ฤดูฝนก็ยัง
คงเป็นฤดูฝน)
ในพืชเมล็ดแห้งเมือ่ แก่ เช่น ถัว่ ฝักยาว กระเจีย๊ บเขียว และคะน้า การลดความชืน้ จะมีอยูด่ ว้ ย
กัน 2 ครั้ง คือ ลดความชื้นก่อนการกะเทาะเมล็ดออกจากฝัก และหลังการกะเทาะเมล็ดออกจากฝัก
ในการน�ำฝักมาตากครั้งแรก มีวัตถุประสงค์นอกจากจะลดความชื้นในเมล็ดแล้วยังต้องการท�ำให้
ฝักแห้ง เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำเมล็ดออก ส�ำหรับการตากฝักท�ำได้โดย
- ตากบนพื้ น ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ ใ ห้ ฝ ั ก สั ม ผั ส กั บ ดิ น เนื่ อ งจากในดิ น มี ค วามชื้ น ระเหยขึ้ น มา
ดังนั้นควรตากบนพื้นซีเมนต์หรือมีผ้าใบรองหรือตากบนแคร่ แล้วเกลี่ยให้กระจายอย่างสม�่ำเสมอ
มีการพลิกกลับประมาณวันละ 1-2 ครั้ง จะท�ำให้แห้งสม�่ำเสมอ
- ตากโดยการแขวน โดยการใส่ถงุ ตาข่าย หรือแขวนทัง้ ฝักหรือทัง้ ต้น เช่น ถัว่ ฝักยาว ข้าวโพด
การตากโดยการแขวนท�ำให้การระเหยเกิดขึ้นได้ดี
ในตอนบ่ายหรือเย็นจะต้องเก็บฝักที่ตากไว้ โดยการใช้พลาสติกคลุมในกรณีที่ตากบนลาน
หรือเก็บมาไว้ภายในอาคารเพื่อไม่ให้โดนน�้ำค้างในตอนกลางคืน ระยะเวลาในการตากให้พิจารณา
ว่าฝักแห้ง แตกออก มีสภาพเหมาะสม ง่ายต่อการที่เมล็ดออกจากฝัก ทั้งนี้ ต้องไม่ตากนานเกินไป
เพราะว่าจะท�ำให้เมล็ดเสื่อมสภาพลงได้
ในพืชที่เมล็ดเปียก เช่น มะเขือเทศ มะเขือเปราะ แตงกวา และพืชอื่น ๆ ที่ใช้น�้ำในการล้าง
ท�ำความสะอาดเมล็ด ในการตากแดดเพื่อลดความชื้น ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก ห้ามตาก
เมล็ดที่เปียกกับแสงแดดโดยตรง และห้ามตากบนสังกะสี เพราะความชื้นบนเมล็ดเมื่อได้รับความ
ร้อนสูงจะท�ำให้ตน้ อ่อนภายในเมล็ดตาย หรืออ่อนแอลง ท�ำให้อายุการเก็บรักษาสัน้ ลง สิง่ ทีเ่ กษตรกร
ควรท�ำ คือ หลังจากล้างเมล็ดจนสะอาดดีแล้ว ให้น�ำเมล็ดมาผึ่งไว้ในที่ร่ม หมั่นเกลี่ยเมล็ดจนหมาด
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หรือแห้ง ปกติใช้เวลาประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวัน แล้วจึงน�ำออกตากแดด และเกลี่ยเมล็ดวันละ
1-2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศของประเทศไทยที่สูงมาก เกษตรกรจะต้อง
ไม่น�ำเมล็ดออกตากในช่วงที่อุณหภูมิสูงมาก เวลาในการน�ำมาตากแดด ประมาณ 2 วัน สามารถ
น�ำเมล็ดเข้ามาเก็บรักษาได้ ซึง่ เมล็ดจะต้องมีความชืน้ ภายในเมล็ดประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ ก่อนน�ำ 
เข้าเก็บรักษาในภาชนะปิด จะต้องรอให้เมล็ดเย็นก่อน อย่าน�ำเมล็ดที่ก�ำลังตากแดด หรือเก็บเข้ามา
ใหม่ เก็บใส่ในภาชนะทันที เพราะความร้อนที่อยู่ในเมล็ดจะท�ำให้เกิดปัญหาต่อเมล็ดได้
5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความส�ำคัญในการรักษาคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุใ์ นระบบเกษตรอินทรียม์ กั มีปญ
ั หาเรือ่ งปริมาณธาตุอาหารทีพ่ ชื ต้องการใน
ระหว่างการเจริญเติบโตจนถึงการสร้างเมล็ดไม่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลถึงระยะเวลาในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่สั้นลงกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าการดูแลรักษาในระหว่างที่พืชเจริญเติบโตเป็นต้นแม่
พันธุท์ สี่ มบูรณ์ ปัญหาเรือ่ งระยะเวลาในการเก็บรักษาจะลดลง แต่ทงั้ นีต้ อ้ งเข้าใจว่าขัน้ ตอนต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุล์ ว้ นมีผลเชือ่ มโยงกันทัง้ สิน้ สภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุค์ อื อุณหภูมติ ำ 
�่
โดยปกติจะเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส
ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์นั้น มีหลักการที่เกษตรกรควรน�ำมาพิจารณา ดังนี้
1. ควรเก็บเมล็ดพันธุไ์ ว้ในบริเวณทีร่ ม่ และเย็น บริเวณบ้าน ถ้ามีไม่มากนักสามารถเก็บไว้ใน
ตู้เย็น โดยเก็บไว้ในช่องธรรมดา
2. เก็บเมล็ดไว้ในภาชนะปิด ห้ามให้อากาศเข้า เพราะอากาศจะน�ำความชื้นเข้าไปด้วย
3. ภาชนะหลายชนิดที่ใช้แล้ว สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดได้ เช่น
ขวดแก้วต่าง ๆ กระป๋องนมเด็ก เป็นต้น
4. การแบ่งเมล็ดออกมาใช้ ต้องปิดฝาให้สนิททุกครัง้ กรณีทตี่ อ้ งมีการแบ่งเมล็ดมาใช้บอ่ ย ๆ
อาจจะใช้วธิ บี รรจุใส่ภาชนะขนาดเล็กทีบ่ รรจุพอดีสำ� หรับการใช้ตอ่ ครัง้ แล้วจึงเก็บรวมไว้อกี ครัง้ หนึง่
เพื่อสะดวกในการน�ำมาใช้และเป็นการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์อีกด้วย
ความยาวนานในการเก็บรัก ษาเมล็ดพั นธุ ์ ขึ้ นอยู ่ กั บว่ า เป็ นเมล็ ด ประเภทใด โดยปกติ
จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
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1. Orthodox Seed เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่ได้นานในสภาพที่มีความชื้นในเมล็ดต�่ำ
(ต�่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์) แต่การเก็บรักษาจะต้องเก็บไว้ในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ต�่ำ อุณหภูมิต�่ำ เช่น
ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย มะเขือเปราะ มะเขือเทศ แตงกวา กะหล�่ำต่าง ๆ และถั่วต่าง ๆ เป็นต้น
2. Recalcitrant Seed เมล็ดพันธุ์ประเภทนี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเมล็ดแห้ง หรือ
มีความชื้นต�่ำ โดยทั่วไปเมล็ดกลุ่มนี้จะมีอายุการเก็บรักษาสั้น เนื่องจากเมล็ดมีความชื้นสูง ส่วนใหญ่
เป็นพวกไม้ผล เช่น ล�ำไย เงาะ ขนุน และมะม่วง เป็นต้น ซึ่งพืชดังกล่าวความจ�ำเป็นในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์มีไม่มากนัก เนื่องจากจะขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งตอน และจ�ำนวนที่ใช้ต่อพื้นที่ก็ไม่มากนัก
ข้อพิจารณากรณีเมล็ดพันธุ์มีปัญหาเรื่องความงอก
ถ้ามีวธิ กี ารเพาะกล้าทีถ่ กู ต้องแล้วพบว่า เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต�ำ 
่ หรืออาจไม่งอกเลย
เกษตรกรต้องสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยมีสิ่งที่ควรจะต้องมองหาสาเหตุ ดังนี้
1. เมล็ดพันธุ์พืชนั้นเป็นประเภทเมล็ดสด (Recalcitrant Seed) หรือเมล็ดพันธุ์แห้ง
(Orthodox Seed) ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์สดแน่นอนว่าอายุการเก็บรักษาจะสั้นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
2. ประวัติการเก็บรักษา เช่น เก็บรักษาไว้นานเท่าไหร่ เพราะยิ่งเก็บไว้นาน การเสื่อม
ของเมล็ดก็จะยิ่งมากขึ้น เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงตามอายุการเก็บรักษา เก็บรักษาไว้ในสภาพ
อย่างไร ซึ่งโดยปกติการเก็บรักษาเมล็ดต้องเก็บไว้ในสภาพปิดไม่ให้อากาศถ่ายเทได้ และเก็บไว้
ในสภาพอุณหภูมิต�่ำ และต้องไม่ลืมว่าเมล็ดสามารถถ่ายเทความชื้นกับความชื้นในบรรยากาศได้
3. ก่อนการเก็บรักษาได้ลดความชืน้ ลงเพียงพอหรือยัง การลดความชืน้ ในเมล็ดพันธุผ์ กั ทัว่ ไป
จะลดความชืน้ ในเมล็ดให้ตำ�่ กว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ท�ำให้สามารถเก็บเมล็ดไว้ได้นานในภาชนะปิดอย่าง
ปลอดภัย แต่ถา้ ความชืน้ ในเมล็ดสูงกว่านีม้ าก จะท�ำให้มปี ญ
ั หาเรือ่ งการสะสมความร้อน ซึง่ ท�ำให้เกิด
เชื้อราและมีแมลงเข้าท�ำลายได้ง่าย
4. ประวัตคิ วามเป็นมาของเมล็ดพันธุ์ เช่น พืชอะไร พันธุอ์ ะไร การปฏิบตั ดิ แู ลรักษาระหว่าง
ปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว วิธีการปรับปรุงสภาพ การบรรจุหีบห่อ มีวิธีการอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะท�ำให้
สามารถหาสาเหตุได้รอบด้านมากขึ้น
ในระบบเกษตรอินทรีย์มีข้อห้ามต่าง ๆ ในเรื่องการปฏิบัติดูแลรักษาต้นพืช และต่อเนื่อง
มาถึงการปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์ที่จะต้องปลอดสารเคมี ซึ่งโดยปกติในระบบเคมีจะมีการคลุกเมล็ด
ด้วยสารป้องกันก�ำจัดโรคและแมลง รวมถึงการใช้สารดูดความชื้นในการลดความชื้นภายในเมล็ด
เพื่อให้เมล็ดมีอายุการเก็บรักษายาวนาน เมื่อระบบต่าง ๆ มีข้อจ�ำกัดจึงจ�ำเป็นที่จะต้องวางแผน
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บริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอน รัดกุมในทุก ๆ ระบบ โดยจะต้องวางแนวทางป้องกันมากกว่าการ
แก้ปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องของโรค/แมลงที่จะติดมากับเมล็ดพันธุ์
ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้น จึงเป็นปัญหาอย่างมากต่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
และเมื่อเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ปัญหาอาจจะมีมากกว่าด้วยข้อจ�ำกัดดังที่กล่าวมา ดังนั้น ข้อแนะน�ำ
เบื้องต้นส�ำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ นอกจากที่กล่าวมาก็คือ ควรใช้เมล็ดพันธุ์ให้
เร็วที่สุดหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้ว รวมถึงการแช่น�้ำอุ่นก่อนการปลูกหรือการคลุกเมล็ดด้วยเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก เป็นต้น
ยังมีปัญหาอยู่อีกมากที่ยังหาค�ำตอบ หรือวิธีการแก้ไขไม่ได้ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไป
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรจะต้องท�ำการหาค�ำตอบด้วยตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจัยสภาพ
แวดล้อม เช่น ดิน น�้ำ อุณหภูมิ แสงแดด ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไป ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผล
ต่อคุณภาพเมล็ดและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้น
6. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้นส�ำหรับเกษตรกร
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ ์ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การผลิ ต และการควบคุ ม
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ในระดับแปลงปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การนวด การลดความชื้น
การท�ำความสะอาด การบรรจุหีบห่อ และการเก็บรักษา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ คือ เพื่อต้องการ
ทราบคุณภาพของเมล็ดเป็นข้อมูลในการก�ำหนดอัตราเมล็ดที่ใช้ปลูก ตลอดจนการวางแผนการ
เก็บรักษา หรือการจ�ำหน่ายด้วย ข้อมูลที่ได้จะน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือการบริหารจัดการเมล็ด
ได้อย่างถูกต้อง
การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดเพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการ จะมีหน่วยงานของรัฐ
เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบ เพือ่ ให้ผใู้ ช้เมล็ดพันธุไ์ ด้เมล็ดพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพดีไปใช้ หรือการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
หรือเกษตรกรผูซ้ อื้ เมล็ดพันธุไ์ ปปลูกนัน้ เอง ซึง่ จะเห็นว่าทีข่ า้ งภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุจ์ ะระบุขอ้ ความ
อาทิ เปอร์ เซ็ น ต์ความงอก ความบริสุท ธิ์ วันหมดอายุ หรื อ สถานที่ ก ารผลิ ตเมล็ ด พั นธุ ์ รวมถึ ง
หน่วยงานหรือบริษัทผู้จ�ำหน่ายด้วย
ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นั้นมีหลายวิธีตามวัตถุประสงค์หรือข้อก�ำหนดต่าง ๆ
ที่กฎหมายระบุ อาทิ
- การตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ ว่าเมล็ดพันธุเ์ หล่านัน้ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น มีเมล็ดพันธุ์
พืชชนิดอื่น เมล็ดวัชพืช หรือสิ่งอื่น ๆ เช่น กรวดทราย ปนเข้ามามากน้อยเพียงใด
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- การตรวจสอบความชื้น เพื่อบอกความชื้นภายในเมล็ดว่ามีเท่าไหร่ เพื่อจัดการกับเมล็ดได้
อย่างถูกต้อง
- การทดสอบความงอก ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงคุณภาพเมล็ดที่มีความส�ำคัญและเป็นที่ยอมรับ
- การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ด ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การวัดอัตราการเจริญเติบโต
ของต้นกล้า และการวัดดัชนีการงอก เป็นต้น เพราะการทีเ่ มล็ดมีความงอกสูง ไม่ได้บอกว่าเป็นเมล็ด
ที่มีความแข็งแรงเสมอไป
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อรับรองมาตรฐานของคุณภาพเมล็ด จะด�ำเนินการ
โดยนักวิชาการและจัดท�ำในสถานทีซ่ งึ่ มีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทไี่ ด้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ เพือ่ ให้ผล
การทดสอบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์
ความงอกของเมล็ดเป็นคุณสมบัติที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้ดีที่สุดลักษณะหนึ่ง
เกษตรกรสามารถด�ำเนินการได้โดยสุ่มเมล็ดที่ต้องการจ�ำนวน 400 เมล็ด การสุ่มมีความจ�ำเป็น
เพราะจะท�ำให้เมล็ดที่สุ่มเป็นตัวแทนที่แท้จริงของเมล็ดที่ต้องการทราบข้อมูล การสุ่มจะน�ำเมล็ดมา
จากหลาย ๆ ส่วนในกระสอบ/ในถุง ในการสุ่มไม่ควรหยิบมาจากเพียงด้านบนหรือบริเวณใดเท่านั้น
เนือ่ งจากเมล็ดหนักจะอยูด่ า้ นล่าง เมล็ดเบาจะอยูด่ า้ นบน เมล็ดทีม่ นี ำ�้ หนักมากกว่าจะมีคณ
ุ ภาพเมล็ด
ดีกว่า
การเพาะเมล็ดควรท�ำ 4 ซ�ำ 
้ ๆ ละ 100 เมล็ดหรือ 50 เมล็ดหรือ 25 เมล็ดต่อซ�ำ้ ก็ได้ น�ำเมล็ด
พืชชนิดนั้นเพาะในสภาพแวดล้อมที่พืชนั้น ๆ ต้องการ กล่าวคือ ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการงอกให้มากที่สุด ถ้าเป็นเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็ก ๆ เช่น กะเพรา โหระพา และสลัด สามารถใช้
กระดาษช�ำระทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป โดยใช้กล่องพลาสติกทีม่ ฝี าปิด น�ำกระดาษช�ำระใส่ลงในกล่อง พ่นน�ำ้ ใส่ลง
ไปให้กระดาษเปียก แล้ววางเมล็ดลงบนกระดาษ ปิดฝากล่องทิง้ ไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เมล็ดจะงอก
ขึน้ มา สามารถตรวจนับ แล้วค�ำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอกได้ มีการฉีดพ่นน�ำ้ ให้ความชืน้ 1-2 วัน/
ครั้ง หรืออาจใช้วิธีเพาะลงในวัสดุเพาะก็ได้เช่นกัน ส่วนเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ เช่น ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบ
เขียว บวบ และมะระ สามารถใช้วธิ ใี ช้ทรายหรือขีเ้ ถ้าแกลบ ใส่ในตะกร้าแล้วฝังเมล็ดลงไปรดน�ำ้ ให้ชมุ่
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เมล็ดจะงอกขึ้นมาและตรวจนับได้
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ส�ำหรับเกษตรกรอินทรียท์ ตี่ อ้ งการผลิตเมล็ดพันธุไ์ ว้ใช้เองนัน้ สามารถด�ำเนินการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุเ์ บือ้ งต้นด้วยตัวเอง โดยวิธกี ารหมัน่ สังเกต เรียนรู้ การบันทึก และทดลองแบบง่าย ๆ
ที่จะท�ำให้ได้ข้อมูลคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้
สิ่งที่ควรจะต้องด�ำเนินการและเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ์
1. รู้จักพืช รู้จักเมล็ด ทุก ๆ ครั้งก่อนเริ่มการหาค�ำตอบจะต้องท�ำความรู้จักพืชชนิดนั้น
และต้องตั้งค�ำถามให้กับตัวเอง เช่น  
- ลักษณะผลสีนี้แก่หรือยัง
- เมล็ดสมบูรณ์ของพืชนี้มีลักษณะอย่างไร (และควรแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ได้ด้วย)
- เปลือกหุ้มเมล็ดหนา/แข็ง/บาง อย่างไร
- อายุการงอกของเมล็ด
- บริเวณของเมล็ดที่รากงอกออกมา
- ลักษณะต้นอ่อน
2. เรี ย นรู ้ สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ ์
ด้วยตนเอง เช่น
- แสงแดด มีความส�ำคัญต่อการลดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ แต่ก็มักมีค�ำถามอยู่เสมอว่าจะให้
ตากเมล็ดนานกีว่ นั จึงจะสามารถลดความชืน้ ให้อยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งการได้ ซึง่ เป็นค�ำถามทีต่ อบได้ยาก
พอควร เพราะค�ำตอบจะต้องมีค�ำถามกลับไปว่า ตากเมล็ดอะไร เก็บเกี่ยวเมล็ดอย่างไร เก็บเมล็ด
มาแล้วปฏิบัติอย่างไรกับเมล็ดบ้าง แสงแดดเป็นอย่างไรบ้าง (ดวงอาทิตย์ขึ้นตกกี่โมง) ยังไม่รวมเมฆ
หรือเงาของภูเขาทีจ่ ะมาบดบังความร้อนของแสงอาทิตย์อกี ดังนัน้ จึงต้องบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตาม
มีข้อแนะน�ำกว้าง ๆ ว่า เมล็ดที่แห้งแล้วจากฝัก เช่น ถั่วฝักยาว และกระเจี๊ยบเขียว ให้น�ำมาตากแดด
อีกประมาณ 2-3 แดด (ประมาณ 8.30-15.30 น.) จะท�ำให้เมล็ดมีความชืน้ ประมาณ 8-10 เปอร์เซ็นต์
- ความชื้น เป็นปัญหาหลักของการเก็บรักษาเมล็ดความชื้นในที่นี้เป็นความชื้นสัมพัทธ์ใน
บรรยากาศ ในสภาพที่มีฝนตกความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศจะสูงมากประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
ขึน้ ไป ในสภาพปกติไม่มฝี นตกความชืน้ สัมพัทธ์จะต�ำ่ ลงประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ กลางคืนมีนำ�้ ค้าง
และมีความชืน้ สัมพัทธ์มากกว่ากลางวัน ประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชืน้ แต่ละภูมภิ าค แต่ละฤดูกาล
มีความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศไม่เท่ากัน
- อุณหภูมิ เมล็ดสามารถมีชวี ติ ได้นานเมือ่ เก็บไว้ในอุณหภูมติ ำ 
�่ แต่ประเทศไทยมีอณ
ุ หภูมสิ งู
และแต่ละภูมิภาค แต่ละฤดูกาลมีอุณหภูมิต่างกัน นั่นคือ เกษตรกรจะต้องเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่นตนเองแล้วน�ำมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม
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สรุป
การคัดเลือกพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ผู้ผลิตหรือเกษตรกรต้องทราบว่า
เมล็ดพันธุ์นั้นเป็นประเภทใดเช่น เมล็ดพันธุ์ผสมเปิด หรือพันธุ์ลูกผสม ขั้นตอนหรือกระบวนหรือวิธี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้เมล็ดที่มีคุณภาพที่ดี การป้องกันโรคและแมลง
การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนั้น ๆ เพื่อที่ท�ำให้
เมล็ดพันธุ์ยังคงมีคุณภาพที่ดีให้นานที่สุด โดยที่ผู้ผลิตหรือเกษตรกรมีส่วนส�ำคัญมาก โดยต้องมีการ
ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลต่อกระบวนการผลิต ตลอดจนถึง
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์นั้น ๆ
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การควบคุมศัตรูพชื ส�ำหรับเกษตรอินทรีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ

บทน�ำ
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movement – IFOAM) ให้คำ� นิยามของการเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture) ว่าหมายถึง ระบบ
การผลิตที่รักษาไว้ซึ่งสุขภาพของดิน ระบบนิเวศ และผู้คน เกษตรอินทรีย์พึ่งพาอาศัยกระบวนการ
ทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรต่าง ๆ ที่มีการปรับใช้กับสภาพในท้องถิ่น
แทนที่จะเป็นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบในทางลบ เกษตรอินทรีย์รวมไว้ด้วยกันซึ่งประเพณี
นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมที่มีการแบ่งปันกัน และส่งเสริม
ความเกี่ยวพันกันที่เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของศัตรูพืชกับการท�ำการเกษตรอินทรีย์
ในระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตร ไม่วา่ จะเป็นพืชฤดูเดียว เช่น ข้าว ข้าวโพด หรือพืชผัก
พืชหลายฤดูทมี่ อี ายุสนั้ เช่น พืชไร่บางชนิดพืชทีม่ อี ายุยาวนาน เช่น ไม้ผลต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการผลิต
ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือสารเคมีสังเคราะห์ก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต
โดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบในทางลบต่อสภาพแวดล้อม หรือสุขอนามัยของมนุษย์ หรือการผลิตพืช
เหล่านัน้ ในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ปัญหาหนึง่ ทีผ่ ผู้ ลิตพบอยูเ่ สมอและจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องแก้ไข
คือ ความเสียหายของพืชผลที่เกิดโดยศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ แมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช
หรือแม้กระทั่งสัตว์บางชนิด
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ส� ำ หรั บ การควบคุมศัตรูพืช (Pest control) นั้ น โดยหลั ก การและความเป็ นจริ ง แล้ ว
การควบคุมหรือการบริหารจัดการศัตรูพืชที่ดีที่สุดคือ การไม่ต้องควบคุม (No control is the best
control) ซึ่งโดยธรรมชาติ ในทุกระบบนิเวศ จะมีการควบคุมตามธรรมชาติ (Natural control)
โดยปั จ จั ย ในธรรมชาติ ที่ เ ป็ น ทั้ ง สิ่ ง มี ชี วิ ต และสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต ช่ ว ยควบคุ ม ระดั บ ความหนาแน่ น
ของประชากรของศัตรูพชื ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นระดับสมดุลตามธรรมชาติ (Balance of nature) มิให้ระบาด
ท�ำความเสียหายแก่พชื ผล แต่มนุษย์ทเี่ ป็นผูไ้ ปท�ำลายสมดุลดังกล่าวให้หมดไป ท�ำลายสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ เช่น ตัวห�ำ้ และตัวเบียน ซึง่ เป็นศัตรูธรรมชาติของศัตรูพชื โดยอาจเกิดจากความรูเ้ ท่าไม่ถงึ
การณ์ ตลอดจนอาจโดยไม่ตั้งใจหรือโดยตั้งใจก็ตาม
จากที่กล่าวมาจึงมีความจ�ำเป็นหาวิธีการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นที่การควบคุม
ตามธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้แล้ว โดยการใช้การควบคุมศัตรูพืชแบบประยุกต์ (Applied
or man-made pest control) ซึ่งจะมีรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมโดยวิธีกล (Mechanical
control) เช่น การใช้กับดักแบบต่าง ๆ การควบคุมโดยวิธีทางกายภาพ (Physical control) เช่น
การใช้ความร้อน หรือรังสี การควบคุมโดยวิธเี ขตกรรม (Cultural control) เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน
การใช้พันธุ์พืชต้านทานโรคหรือแมลง การควบคุมวิธีทางพันธุกรรม (Genetic control) เช่น
การท�ำให้แมลงเป็นหมัน การใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือพืชจีเอ็มโอต้านทานแมลง หรือต้านทาน
สารก�ำจัดวัชพืช การควบคุมโดยชีววิธี (Biological control) เช่น การใช้แมลงตัวห�ำ 
้ และแมลงตัวเบียน
การควบคุมโดยการใช้จุลินทรีย์ (Microbial control) เช่น การใช้เชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส ที่เป็น
สาเหตุก่อโรคในแมลง การควบคุมโดยการใช้สารเคมีเช่น การใช้สารอนินทรีย์ สารเคมีอินทรีย์ใน
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมท หรือไพรีทรอยด์ และการควบคุมโดยการใช้
กฎหมาย (Legal หรือ Regulatory control) เช่น พระราชบัญญัติกักพืช และพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย ซึ่งในหลายกรณี เมื่อการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งไม่ได้ผล ก็ต้องพิจารณาน�ำเอาวิธีการ
ควบคุมมากกว่าหนึ่งวิธีมาบูรณาการใช้ร่วมกัน เพื่อควบคุมศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง เรียกว่าเป็นการ
ควบคุมแบบบูรณาการ (Integrated control) ในอดีต หรือเรียกว่า การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบ
บูรณภาพ (Integrated pest management – IPM) ในปัจจุบนั ส�ำหรับการเกษตรอินทรียน์ น้ั การควบคุม
โดยชีววิธีเป็นกลยุทธ์การควบคุมศัตรูพืชหลักที่จ�ำเป็นต่อกระบวนหรือขั้นตอนในการผลิต
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ภาพที่ 6.1 การท�ำลายของด้วงหมัดในแปลงผักกาดขาวอินทรีย์ ณ เมืองคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี หรือทีน่ ยิ มเรียกว่า ไบโอคอนโทรล (Bio-control) เป็นกลยุทธ์
หนึง่ ของการควบคุมศัตรูพชื ซึง่ มีการน�ำมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื ไรศัตรูพชื สัตว์ศตั รูพชื และวัชพืช
ชนิดต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญทางการเกษตร การแพทย์ และสาธารณสุข โดยไม่มีการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช ซึ่งสามารถน�ำมาใช้เป็นวิธีเดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกับวิธีอื่น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ในแง่วิชาการในด้านการ
ควบคุมศัตรูพืช มีการให้ค�ำจ�ำกัดความหรือค�ำนิยามของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีไว้หลายแง่มุม
โดยค�ำนิยามของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ โลก เป็นค�ำนิยามของ DeBach
(1964) ทีก่ ล่าวว่า การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี หมายถึง การกระท�ำของตัวห�ำ 
้ ตัวเบียน หรือเชือ้ โรค
ต่าง ๆ ในการที่จะรักษาระดับความหนาแน่นประชากรของชีวินทรีย์อีกชนิดหนึ่งให้อยู่ต�่ำกว่าระดับ
โดยเฉลี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีศัตรูธรรมชาติเหล่านั้น
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี ถือว่าเป็นการควบคุมโดยชีววิธที เี่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือ
เป็นการควบคุมตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง มีศัตรูธรรมชาติ คือ ตัวห�้ำ ตัวเบียน และ
เชือ้ โรค เป็นปัจจัยหลักในการควบคุม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีปจั จัยทีท่ ำ� ให้การควบคุมตามธรรมชาติไม่ได้
ผลเท่าที่ควร มนุษย์ต้องเข้าไปใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ ดังนั้น การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีก็
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จะหมายถึง การศึกษาและการใช้ประโยชน์ของตัวห�ำ 
้ ตัวเบียน และเชือ้ โรคต่าง ๆ ส�ำหรับการควบคุม
ความหนาแน่นของประชากรของศัตรูพชื ซึง่ ใช้เป็นค�ำนิยามทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานการควบคุมศัตรูพชื
โดยชีววิธีทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ส�ำหรับรูปแบบและขอบเขตของ
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบต่าง ๆ มีดังนี้ คือ
1. การควบคุมโดยชีววิธีแบบคลาสสิก (Classical biological control) เป็นการน�ำ
ศัตรูธรรมชาติจากท้องถิ่นเดิมของศัตรูพืชต่างถิ่น (Exotic pest) ที่เข้าไประบาดในท้องที่อื่นเข้ามา
ใช้ควบคุมศัตรูพืชชนิดนั้น
2. การควบคุมโดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย (Augmentative biological control) เป็นการ
น�ำศัตรูธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้วของศัตรูพืชในท้องถิ่น (Endemic pest) มาเพาะเลี้ยง
และเพิ่มขยายปริมาณในห้องปฏิบัติการแล้วน�ำไปปล่อยในภาคสนาม เพื่อควบคุมศัตรูพืชในท้องถิ่น
ชนิดนัน้ ส่วนการปล่อยจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของศัตรูธรรมชาติทสี่ ามารถเพาะเลีย้ งได้ ถ้าปริมาณมีนอ้ ย
จะปล่อยแบบที่เรียกว่า การปล่อยแบบการเพาะเชื้อ (Inoculative release) เพื่อให้ศัตรูธรรมชาติ
ชนิดนั้นออกไปตั้งรกรากและขยายปริมาณในธรรมชาติ แล้วควบคุมศัตรูพืชในภายหลัง บางครั้ง
อาจเรียกวิธีการนี้ว่า การควบคุมโดยชีววิธีแบบการเพาะเชื้อ (Inoculative biologica lcontrol)
แต่ถ้ามีปริมาณที่มากเพียงพอ จะปล่อยแบบการปล่อยแบบท่วมท้น (Inundative release) เพื่อให้
ศัตรูธรรมชาติที่ปล่อยออกไปนั้น สามารถเข้าท�ำลายและควบคุมศัตรูพืชเป้าหมายได้ทันที คล้ายกับ
เป็นการใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชที่มีชีวิต (Living pesticide) หรือสารก�ำจัดศัตรูพืชชีวภาพ (Biological
pesticide) บางครัง้ อาจเรียกวิธกี ารนีว้ า่ การควบคุมโดยชีววิธแี บบท่วมท้น (Inundative biological
control)
3. การควบคุมโดยชีววิธีแบบอนุรักษ์ (Conservation biological control) เป็นการ
ปรับปรุงระบบนิเวศ โดยการน�ำมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ควบคุม และบริหารจัดการระบบนิเวศ
เกษตร (Agro-ecosystem) และสภาพแวดล้อมของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีม่ ศี ตั รูพชื ปรากฏอยู่ ให้เหมาะสม
ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตอยู่ การเพิ่มขยายปริมาณ และการแพร่กระจายตัวเองตามธรรมชาติของ
ศัตรูธรรมชาติทั้งตัวห�้ำและตัวเบียน
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สิ่งที่น�ำมาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี
สิง่ ทีน่ ำ� มาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี (Biological control agents) เพือ่ การควบคุมศัตรูพชื
ในการท�ำเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยตัวห�้ำ ตัวเบียน และเชื้อโรคที่ก่อโรคในแมลง
1. ตัวห�้ำ (ภาพที่ 6.2) แมลงตัวห�้ำส่วนใหญ่จะเป็นมวนและด้วงชนิดต่าง ๆ เช่น มวนตัว
ห�้ำในอันดับ Hemiptera ด้วงเต่าตัวห�้ำเกือบทุกชนิดในวงศ์ Coccinellidae อันดับ Coleoptera
แมลงช้างปีกใส (Lacewings) ในอันดับ Neuroptera และอีกหลายชนิดในอันดับอื่น แมลงตัวห�้ำมี
ความเฉพาะเจาะจงน้อย สามารถกินเหยื่อได้หลากหลายชนิดมากกว่าตัวเบียน และจะกินเหยื่อ
มากกว่าหนึ่งตัวเพื่อให้เจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต
2. ตัวเบียน (ภาพที่ 6.3) ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมาก เข้าท�ำลายระยะการเจริญ
เติบโตของแมลงศัตรูพชื เป็นแตนเบียนใข่ แตนเบียนตัวหนอน แตนเบียนดักแด้ หรือแตนเบียนระยะ
ตัวเต็มวัย ส่วนใหญ่เป็นแมลงในวงศ์ตา่ ง ๆ ในอันดับ Hymenoptera เช่นเดียวกับมด ผึง้ แตน ต่อ หรือ
เป็นแมลงวันเบียนในอันดับ Diptera เช่น แมลงวันก้นขน (Tachinid fly) ซึ่งเป็นตัวเบียนของหนอน
แมลงศัตรูพชื หลายชนิด อาจจะพบแมลงตัวเบียนอืน่ อีกบ้างแต่ไม่มากนักในอันดับอืน่ เช่น แมลงปีกบิด
(Stylops) ในอันดับ Strepsiptera แมลงตัวเบียนมีความจ�ำเพาะเจาะจงต่อตัวอาศัยค่อนข้างสูง
จะท�ำลายตัวอาศัยเพียงตัวเดียวเท่านั้น เพื่อที่จะเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต
3. เชือ้ โรค (ภาพที่ 6.4) เป็นจุลนิ ทรียช์ นิดต่าง ๆ เช่น เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา เชือ้ ไวรัส ไส้เดือนฝอย
(nematodes) หรือโปรโตซัว (protozoa) ที่สามารถก่อโรคท�ำลายแมลงได้ เรียกรวม ๆ กันว่า
เป็นเชื้อโรคแมลง (Entomopathogens) ตัวอย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
เชื้อรา Beauveria bassiana หรือเชื้อราขาว (White muscardine) เชื้อรา Metarhizium
anisopliae หรือเชือ้ ราเขียว (Green muscardine) ทีส่ ามารถก่อโรคในแมลงได้เกือบทุกชนิด เชือ้ รา
Entomophaga grylli ที่ก่อโรคในตั๊กแตน เชื้อไวรัสเอ็นพีวี (Nuclear polyhedrosis virus–NPV)
ที่ก่อโรคในตัวหนอนผีเสื้อหลายชนิด สายพันธุ์ของจุลินทรีย์เหล่านี้หลายชนิด สามารถแยกเชื้อออก
มาผลิตเป็นการค้าจ�ำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ยาเชื้อ (Microbial pesticide) โดย
สามารถน�ำมาใช้ได้เช่นเดียวกับการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และถือว่าเป็นการควบคุมแมลงศัตรูพืช
โดยจุลินทรีย์ (Microbial control)
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ภาพที่ 6.2 ด้ ว งเต่ า ตั ว ห�้ ำ ด้ ว งเต่ า ตั ว ห�้ ำ กลุ ่ ม สกิ ม นั ส มวนตั ว ห�้ ำ เพลี้ ย ไฟตั ว ห�้ ำ หนอน
      ของแมลงวันดอกไม้กินเพลี้ยอ่อน และหนอนของผีเสื้อดักแด้หัวลิงกินเพลี้ยแป้ง
       (ภาพจากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง)
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ภาพที่ 6.3 ตัวเต็มวัยของแตนเบียนเพลี้ยแป้ง ตัวเต็มวัยของแตนเบียนหนอนกินใบกาแฟ ตัวอ่อน
    ของแตนเบียนเพลี้ยอ่อน ตัวเต็มวัยของแตนเบียนเพลี้ยหอย ดักแด้ของแตนเบียน
    หนอนกระทู้ และตัวเต็มวัยของแตนเบียนเพลี้ยแป้งมะละกอ (ภาพจากซ้ายไปขวาและ
    บนลงล่าง)
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ภาพที่ 6.4 แบคทีเรียท�ำลายหนอนกอข้าว ไวรัสท�ำลายหนอนกระทู้ ราขาวท�ำลายหนอนกินใบลิน้ จี่
     ราท�ำลายตัวอ่อนด้วงเจาะล�ำต้น ราท�ำลายเพลีย้ จักจัน่ ช่อมะม่วง และราท�ำลายเพลีย้ อ่อน
     (ภาพจากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง)

ตัวอย่างของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่ประสบความส�ำเร็จ
การควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบดัง้ เดิม ถือได้วา่ เป็นกลยุทธ์พนื้ ฐานหลักในระบบการบริหาร
ศัตรูพืชแบบบูรณาภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมโดยชีววิธีตามธรรมชาติและการควบคุมโดย
ชีววิธแี บบประยุกต์ ซึง่ จะสอดคล้องกับวิถขี องการด�ำเนินงานตามบริบทของเกษตรอินทรียโ์ ดยทัว่ ไป
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมักจะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในรูปแบบของวิธี
การควบคุมแบบองค์ประกอบเดีย่ ว ไม่จำ� เป็นทีต่ อ้ งไปใช้รว่ มกันหรือบูรณาการกับวิธอี นื่ ก็สามารถได้
ประสบความส�ำเร็จในระดับต่าง ๆ คือ ส�ำเร็จเป็นบางส่วน (Partial control) ส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(Substantial control) และส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์ (Complete control) ได้ ตัวอย่างความส�ำเร็จใน
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิกที่เป็นที่รู้จักกันดี และเกิดขึ้นมานานกว่า 100 ปีมาแล้ว
คือ การน�ำศัตรูธรรมชาติจากถิ่นเดิมของแมลงศัตรูพืชที่เรียกว่า เป็นการน�ำเข้ามา (Introduction)
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เข้าไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive alien species – IAS)
ที่เข้าไประบาดในพื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ใช่ถิ่นดั้งเดิมของแมลงศัตรูพืชชนิดนั้น ได้แก่
1. การควบคุมเพลี้ยหอยส้ม (Icerya purchasi) ในแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมือ่ ช่วงปี พ.ศ. 2431-2432 โดยการน�ำด้วงเต่าตัวห�ำ 
้ (Rodolia cardinalis) จากประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ เข้าไปใช้และการควบคุมส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์
2. การควบคุมผีเสือ้ หนอนม้วนใบกล้วย (Erionota thrax) ในฮาวาย เกาะกวม และประเทศ
ปาปัวนิวกินี เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2517-2520 โดยการน�ำแตนเบียนตัวหนอน (Cotesia erionotae)
จากประเทศไทยเข้าไปใช้และการควบคุมส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์
3. การควบคุมเพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน (Heteropsylla cubana) ในประเทศไทย ในช่วง
ปี พ.ศ. 2532-2535 โดยการน�ำด้วงเต่าตัวห�้ำ (Curinus coeruleus) และแตนเบียนตัวอ่อน
(Psyllaephagus yaseeni) จากประเทศเม็กซิโก และตรินแิ ดดและโตบาโก เข้ามาใช้และการควบคุม
ส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์
ส่วนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบเพิ่มขยาย ซึ่งเป็นการน�ำศัตรูธรรมชาติที่มีอยู่แล้วใน
ท้องถิ่นของแมลงศัตรูพืชเป้าหมายและได้รับการประเมินผลแล้วว่ามีศักยภาพสูง น�ำมาเพาะเลี้ยง
เพิ่มขยายปริมาณ แล้วน�ำไปปล่อยในพื้นที่ เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชเป้าหมายนั้น ซึ่งการปล่อย
อาจเป็นการปล่อยแบบการเพาะเชือ้ หรือแบบท่วมท้น ขึน้ อยูก่ บั ความยากง่ายของการเพาะเลีย้ ง และ
ปริมาณของศัตรูธรรมชาติไม่วา่ จะเป็นตัวเบียนหรือตัวห�ำ 
้ ในหลาย ๆ ประเทศ ได้มกี ารควบคุมแมลง
ศัตรูพชื โดยชีววิธแี บบเพิม่ ขยาย พบว่า ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการเพาะเลีย้ ง
ศัตรูธรรมชาติต่าง ๆ จ�ำหน่ายเป็นการค้าด้วย เช่น แตนเบียนไข่ และด้วงเต่าตัวห�้ำ ส�ำหรับตัวอย่าง
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีดังกล่าวนี้ในประเทศไทย และประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
1. การใช้มวนตัวห�ำ 
้ (Eocanthecona furcellata) ในการควบคุมแมลงศัตรูพชื ทัง้ ในระยะ
ตัวหนอน ระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ซึ่งประสบความส�ำเร็จเป็น
บางส่วน และได้มกี ารส่งมวนตัวห�ำ้ ชนิดนีจ้ ากประเทศไทยเข้าไปใช้ในฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2535 ส�ำหรับเป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบคลาสสิก
2. การใช้ดว้ งเต่าตัวห�ำ 
้ (Sasajiscymnus quinquepunctatus) ควบคุมเพลีย้ แป้งมะละกอ
(Paracoccus marginatus) ซึ่งเป็นแมลงที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประสบ
ความส�ำเร็จเป็นบางส่วน
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่ได้กล่าวมานี้ ถือได้ว่าเป็นเป็นองค์ความรู้ที่เป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ ของการควบคุมศัตรูพชื โดยชีววิธี และเป็นวิธกี ารหลักทีผ่ ทู้ ำ� การศึกษา วิจยั ผูท้ นี่ ำ� ไปเผยแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี พึงต้องรู้และ
มีความเข้าใจในการด�ำเนินงานด้วย

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบใกล้เคียง (Para biological control)
เมื่อการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นที่รู้จักและยอมรับกันมากขึ้น มีการขยายความหมาย
ของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีออกไปนอกกรอบของความหมายเดิม ท�ำให้ค�ำนิยามของการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีต่างจากค�ำนิยามดั้งเดิมของ Debach (1964) ออกไปมาก เช่น มีค�ำนิยาม
ที่รวมถึงการควบคุมที่ไม่มีการใช้สารเคมี การใช้สารสกัดจากพืชเช่น สะเดา และสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ
บางค�ำนิยามรวมการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมไว้ด้วย ตลอดจนรวมไปถึงการใช้วิธีใดก็ได้ที่มีพื้นฐาน
ทางชีววิทยา ซึ่ง Doutt (1972) กล่าวว่า การขยายความหมายของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ออกไปเช่นนั้น สร้างความคลุมเครือให้กับหลักการและวิธีการของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ขณะที่ Wilson and Huffaker (1976) กล่าวว่า การรวมวิธกี ารเหล่านีเ้ ข้ามาเป็นการควบคุมศัตรูพชื
โดยชีววิธีด้วย ไม่เป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องที่ท�ำงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่ง Sailer
(1981) ก็ได้กล่าวว่า การรวมปัจจัยอื่นของการควบคุมศัตรูพืชที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาอื่น ๆ เช่น
การใช้สารฟีโรโมน สารควบคุมการเจริญเติบโต การท�ำให้แมลงเป็นหมัน หรือการใช้สารสกัดจากพืช
มาไว้ในค�ำนิยามของการควบคุมโดยชีววิธี เป็นการเรียกชือ่ และการแปลความหมายของการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีที่ไม่ถูกต้อง ควรเรียกวิธีการดังกล่าวนี้ว่า การควบคุมโดยชีววิธีแบบใกล้เคียง
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การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นความส�ำคัญขององค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพชื
โดยชีววิธี เพือ่ เป็นกลไกหนึง่ ส�ำหรับการขับเคลือ่ นนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี บ ทบาทในด้ า นการสนั บ สนุ น การท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน
ทุกรูปแบบตามกรอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการวิชาการ ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยฯ ได้มหี ลักสูตรทีเ่ ปิดสอนวิชาด้านการควบคุมศัตรูพชื
โดยชีววิธี ได้แก่ หลักสูตรอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีการเปิดสอนวิชาการควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี และโรควิทยา
ของแมลง ตลอดจนจะมีการเปิดสอนวิชาการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติด้วย
ด้านการบริการวิชาการ นอกจากการจัดฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกความรู้ด้านการควบคุม
โดยชีววิธีอย่างต่อเนื่องแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับโครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU-Biological
Control Technology Learning Center หรือ MJU-BCTLC) ซึ่งตั้งอยู่ ณ ส�ำนักฟาร์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน เป็นศูนย์กลางผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศักยภาพของประชากรประเทศในด้านเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. เพือ่ เป็นศูนย์กลางความรู้ (Knowledge hub) และแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้านการควบคุม
ศัตรูพชื โดยชีววิธี ในรูปแบบอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั และเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั
การพัฒนาอย่างเหมาะสมแล้ว
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ และการจ�ำแนก
ชนิดพันธุ์ศัตรูธรรมชาติ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
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ศูนย์ฯ มีการให้บริการเชื้อพันธุ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น มวนตัวห�้ำ ด้วงเต่าตัวห�้ำ และหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช รวมทั้งการจัดฝึกอบรมด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เช่น หลักสูตร
การเพาะเลีย้ งแมลงศัตรูธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากแมลงศัตรูธรรมชาติสำ� หรับการควบคุมโดยชีววิธี
การผลิตเชือ้ จุลนิ ทรียส์ ำ� หรับใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื และเปิดให้เกษตรกรและผูส้ นใจเข้าศึกษาดูงาน
ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เพือ่ ใช้เป็นกลไกอีกอันหนึง่ ในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรียข์ องทางมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ มีแสดงดังภาพที่ 6.5-6.7

บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (7 โครงการวิจัย)

ภาพที่ 6.5  การบูรณาการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการด้านการควบคุม
      โดยชีววิธีของศูนย์ฯ

118

เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture

ภาพที่ 6.6  การบริการวิชาการด้านการให้บริการผลิตภัณฑ์เชื้อพันธุ์ศัตรูธรรมชาติของศูนย์ฯ
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ภาพที่ 6.7 การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม และการเปิดให้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
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ภาพที่ 6.8 การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม และการเปิดให้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
     การควบคุม  โดยชีววิธีของศูนย์ฯ

บทสรุป
การที่จะสามารถใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ให้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสบผลส�ำเร็จได้ดีนั้น ต้องรู้จักการจ�ำแนกชนิด และอนุกรมวิธานเบื้องต้นของชนิดพันธุ์
ของศัตรูธรรมชาติต่าง ๆ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อน ตลอดจนชีววิทยา ประสิทธิภาพในการควบคุม
แหล่งที่อยู่ การแพร่กระจาย และนิเวศวิทยาของศัตรูธรรมชาติชนิดนั้น ๆ ซึ่งบุคลากรที่เป็นนักวิจัย
นักวิชาการ และนักส่งเสริมการเกษตร ผู้ท่ีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ที่เหมาะสม ควรเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ คือ พื้นฐานทางวิชาการที่ถูกต้อง
หลักการ ขอบเขต ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ หรืออุปสรรคของการด�ำเนินงาน เพือ่ ทีจ่ ะถ่ายทอด
องค์ความรู้ ตลอดจนน�ำไปแนะน�ำและส่งเสริมการใช้ประโยชน์การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีแก่
เกษตรกรผูผ้ ลิตพืชอินทรียอ์ ย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปัจจุบนั ยังขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องสร้างบุคลากรเหล่านี้ข้ึนมา เพื่อท�ำให้
การเกษตรอินทรีย์ของประเทศพัฒนา และมีความยั่งยืนต่อไป
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พืชสมุนไพรเพื่อการเกษตรอินทรีย์
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์

บทน�ำ
สมุนไพรตามพระราชบัญญัติยา หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งยังไม่ได้
ผสม ปรุง หรือเปลี่ยนสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ฯลฯ ซึ่งยังไม่
ได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ แต่ในทางการค้าสมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปต่าง ๆ เช่น ถูกหั่น
ให้มีขนาดเล็กลง บดเป็นผงละเอียด อัดเป็นเม็ดหรือแท่ง เป็นต้น ดังนั้น พืชสมุนไพร จึงหมายถึง
พันธุไ์ ม้ตา่ ง ๆ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ปรุงหรือประกอบเป็นยารักษาโรคต่าง ๆ หรือใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับร่างกายได้
ในปัจจุบนั มีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ไม่วา่ จะเป็นรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ตอ้ งใช้
ยาแผนปัจจุบนั เป็นยาบ�ำรุงรักษาให้รา่ งกายมีสขุ ภาพแข็งแรง เป็นอาหาร และปลูกเป็นพืชผักสวนครัว
ได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า และต�ำลึง ใช้ในการถนอมอาหาร เช่น ลูกจันทน์ ดอกจันทร์ และกานพลู
ปรุงแต่ง กลิน่ สี และรสชาติของอาหาร เช่น ลูกจันทน์ ใช้ปรุงแต่งกลิน่ อาหารพวกขนมปัง เนย ไส้กรอก
แฮม และเบคอน เป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางเพื่อเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน และ
ประค�ำดีควาย ตลอดจนใช้เป็นสารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช เช่น สะเดา ตะไคร้หอม และยาสูบ เป็นต้น
ซึ่งเป็นการน�ำเอาประโยชน์จากสารธรรมชาติที่ได้จากพืชมาใช้ในการจัดการและควบคุมศัตรูพืช
ซึ่ ง เรี ย กวิ ธี ก ารควบคุ ม ศั ต รู ด ้ ว ยวิ ธี นี้ ว ่ า การควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี ถื อ เป็ น การน� ำ เอาความ
หลากหลายทางด้านชีวภาพเข้ามาใช้ในระบบการปลูกพืช เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ชนิดพืช และศัตรูเป้าหมาย เป็นการลดการใช้สารป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชประเภทเคมีภัณฑ์ และ
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเกษตรอินทรีย์
ในประเทศไทยมีการใช้พืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการควบคุมแมลงศัตรูพืชมา
นานแล้วในบางท้องถิน่ เช่น สะเดา ยาสูบ ข่า ขมิน้ ชัน ตะไคร้หอม หนอนตายหยาก และหางไหล ซึง่ มี
คุณสมบัตเิ ป็นสารไล่ สารยับยัง้ การกินอาหาร และยับยัง้ การเจริญเติบโตของแมลงได้ โดยสะเดาเป็น
พืชทีถ่ กู น�ำมาใช้ประโยชน์มากทีส่ ดุ ปัจจุบนั มีการสกัดสารส�ำคัญจากสะเดาออกมาจ�ำหน่ายเป็นการ
ค้าส�ำหรับการป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
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สะเดา (Neem tree)
สะเดา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Azadirachta indica A. Juss อยู่ในวงศ์ Meliaceae เป็นไม้
ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 5-10 เมตร ล�ำต้นมีเปลือกหนาสีเทาถึงน�้ำตาลอ่อน ทุกส่วนมีรสขม
เนือ่ งจากสาร Nimbidin ซึง่ เป็นสารทีไ่ ม่มพี ษิ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยรูปหอก
ขอบใบหยักแบบฟันเลือ่ ย ฐานใบไม่เท่ากัน ใบย่อยกว้าง 3-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-7.5 เซนติเมตร ยอด
อ่อนสีนำ�้ ตาลแดง ดอกจะออกเมือ่ ใบแก่รว่ งไปแล้วในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม โดยออกดอก
เป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ผลสดรูปทรงรีกลมสีเหลือง ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
หรือกิ่งตอน

ภาพที่ 7.1 สะเดา
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบ ผล เปลือกล�ำต้น เมล็ด มีฤทธิ์ในการฆ่า ขับไล่ ต่อต้านการดูดกิน
และยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง
สารส�ำคัญ เปลือกล�ำต้นมีสาร NimbinDesacetylnimbin ใบมี Quercetin ผลมีสาร
ที่มีรสขมชื่อว่า Bakayanin ช่อดอกมีสารพวกไกลโคไซด์ชื่อว่า Nimbosterin 0.005 เปอร์เซ็นต์
มีน�้ำมันหอมระเหยที่มีรสเผ็ดจัดอยู่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นพบ Nimbecetin Nimbosterol
กรดไขมันในเมล็ดมีน�้ำมันรสขมชื่อว่า Margosic acid (Nimoil) อยู่ 45 เปอร์เซ็นต์ และสารรสขม
ชื่อว่า Nimbin Numbidin และมีสาร Azadirachtin ประมาณ 0.4-1.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นสามารถ
ฆ่าแมลงได้
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ประโยชน์ สารสกัดจากสะเดาออกฤทธิ์ในการป้องกันก�ำจัดแมลงได้หลายรูปแบบ คือ
เป็นสารฆ่าแมลง สารไล่แมลง ท�ำให้แมลงไม่ชอบกินอาหาร ท�ำให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง ท�ำให้หนอนไม่สามารถลอกคราบและตายในระยะลอกคราบ มีผล
ต่อการสร้างฮอร์โมนของแมลง ท�ำให้การผลิตไข่และปริมาณการฟักไข่จะลดลง ใช้ได้ผลดีกับหนอน
เช่น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนกระทู้ หนอนกอ หนอนใยกะหล�่ำปลี หนอนเจาะยอดคะน้า
หนอนหนามเจาะสมอฝ้าย หนอนหลอดหอม และหนอนบุ้งปอแก้ว
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. น�ำเมล็ดแก่ปริมาณ 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด จากนั้นแช่ในน�้ำ 20 ลิตร หมักทิ้งไว้
24-28 ชั่วโมง จึงน�ำมาใช้ฉีดพ่นป้องกันก�ำจัดแมลง
2. น�ำเมล็ดสะเดาแห้งที่ประกอบด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดและเนื้อเมล็ดมาบดให้ละเอียด
น�ำผงเมล็ดสะเดาปริมาณ 1 กิโลกรัม ใส่ไว้ในถุงผ้าขาวบาง แล้วน�ำไปแช่ในน�้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้นาน
24-28 ชั่วโมง ใช้มือบีบถุงตรงส่วนของผงสะเดาเพื่อให้สาร Azadirachtin ที่อยู่ในผงสะเดาละลาย
ออกมาให้มากที่สุด น�ำไปฉีดป้องกันก�ำจัดแมลง อาจผสมสารจับใบเพื่อให้สารจับกับใบพืชได้ดีขึ้น
ใช้ฉีดพ่น 5-7 วันต่อครั้ง โดยเวลาฉีดพ่นควรท�ำในตอนเย็นจึงจะได้ผลดี เพราะสารนี้จะสลายตัว
ได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดด

ภาพที่ 7.2 สะเดา
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ยาสูบ (Tobacco)
ยาสูบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nicotiana tabacum Lin. อยู่ในวงศ์ Solanaceae เป็นพืช
อายุปีเดียว ล�ำต้นตั้งตรงมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ล�ำต้นมีขนอ่อนปกคลุม ใบออกสลับกัน
มีขนาดใหญ่ยาว 10-30 เซนติเมตร กว้าง 8-15 เซนติเมตร ลักษณะใบหนาและสาก ไม่มีก้านใบฐาน
ใบห่อล�ำต้นเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ออกดอกเป็นช่อบริเวณยอด กลีบดอกรูปแตรสีชมพูผลแห้งแล้ว
แตกภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ สีน�้ำตาลอ่อนจ�ำนวนมาก นิยมปลูกกันมากทางภาคเหนือของประเทศไทย
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

ภาพที่ 7.3 ยาสูบ
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบ
สารส�ำคัญ ในใบประกอบด้วยกรดอินทรีย์ เช่น Malic acid, Citric acid และ Oxalic acid
สารพวก Polyphenols เช่น Rutin acid, Chlorogenic acid และ Quercitrin เป็นต้น นอกจากนัน้
ยังพบน�้ำมันหอมระเหย Alkaloids และ Nicotine
ประโยชน์ ใช้ ใ นการป้ อ งกั น และก� ำ จั ด เพลี้ ย อ่ อ น เพลี้ ย กระโดด เพลี้ ย ไฟ หนอนกอ
หนอนกะหล�่ำ หนอนชอนใบ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนผีเสื้อ ด้วงหมัดกระโดด และไรต่าง ๆ
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
ใช้ใบยาสูบแห้งปริมาณ 1 กิโลกรัมแช่ในน�้ำ 2 ลิตร เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง การน�ำไปใช้
ให้กรองเอาแต่น�้ำหมักแล้วเติมน�้ำลงไปอีก 60 ลิตร น�ำไปฉีดพ่น โดยหลังจากฉีดพ่นแล้ว 3-4 วัน
จึงสามารถน�ำผลิตผลไปบริโภคได้

ภาพที่ 7.4 ยาสูบ
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ตะไคร้หอม (Citronella grass)
ตะไคร้ ห อม มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Cymbopogon nardus (L.) Rendle อยู ่ ใ นวงศ์
Gramnineae ล�ำต้นเทียม (กาบใบ) มีสีม่วงแดง ใบมีขนาดยาวกว่าตะไคร้แกง (Cymbopogon
citratus (DC.) Stapf.) ดอกออกเป็นช่อแทงจากกลางล�ำต้นคล้ายดอกอ้อ ดอกมีสีน�้ำตาล ใบและ
ล�ำต้นมีกลิ่นฉุนจัดเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง มีปริมาณน�้ำฝนตลอดปี
1,500-1,800 มิลลิเมตร ขยายพันธุ์โดยใช้ล�ำต้นใต้ดิน หรือเหง้า (rhizome)

ภาพที่ 7.5 ตะไคร้หอม
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบ
สาระส�ำคัญ ในใบและกาบใบมีน�้ำมันหอมระเหยซึ่งประกอบด้วย Camphor, Cineol,
Eugenol, Linalool, Citronellal และ Citral เป็นต้น
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและก�ำจัดหนอนกระทู้ หนอนใยผักยุง และแมลงสาบ ใช้ในการ
ล่อแมลงวันทองตัวผู้ และขับไล่มอดข้าวเปลือก
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. ใช้ใบแก่สดผสมกับเหง้าข่าสดและใบสะเดาสด อย่างละ 1 กิโลกรัม น�ำมาผสมกันแล้วบด
ให้ละเอียด จากนั้นแช่ในน�้ำ 10 ลิตร เป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง ถ้าจะน�ำไปใช้ให้กรองเอาเฉพาะน�้ำ
ปริมาณ 150 มิลลิลิตร ผสมกับน�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
2. น�ำใบตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วบดให้ละเอียดประมาณ 1 กิโลกรัม แช่ในน�้ำ 
10 ลิตร เป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอาแต่น�้ำผสมสารจับใบ เช่น สบู่ หรือแชมพู ฉีดพ่น
ป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
3. น�้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จากใบของตะไคร้หอมใช้ผสมกับน�้ำมันหอมระเหยชนิดอื่น ๆ
เช่น ขมิ้นชัน วานิลลา ยูคาลิปตัส และลาเวนเดอร์ ใช้ฉีดพ่นไล่ยุง เห็บ หมัด และแมลงศัตรูพืชได้
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หนอนตายหยาก (Naga)
หนอนตายหยาก มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Stemona collinsae Craib. อยู ่ ใ นวงศ์
Stemonaceae เป็นไม้เลื้อยที่มีรากสะสมอาหารขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกรวมกัน
อยู่เป็นพวงขนาดยาว 10-30 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยวอยู่ติดกับล�ำต้นแบบตรงข้ามออกสลับกัน
ใบรูปหัวใจฐานใบมนปลายใบเรียวแหลม ก้านใบยาว คล้ายใบพลู เส้นใบออกในแนวขนานกับขอบใบ
เมือ่ ถึงฤดูแล้งต้นจะโทรมเหลือแต่เหง้าและรากไว้ใต้ดนิ เมือ่ เริม่ ฤดูฝนใหม่จงึ แตกใบขึน้ มาใหม่พร้อม
ออกดอก ดอกมีลักษณะเป็นช่อสีขาว หรือม่วงอ่อน ผลค่อนข้างแข็งมีขนาดเล็ก สีน�้ำตาล ขยายพันธุ์
โดยใช้เหง้าหรือเมล็ด

ภาพที่ 7.6 หนอนตายหยาก
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์  ราก
สารส�ำคัญ ในรากพบสารในกลุ่ม Alkaloids ได้แก่ Stemonine และ Stemofoline
ประโยชน์ ใช้เป็นสารป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกัดกินใบ และเพลี้ยอ่อน
ก�ำจัดเชื้อสาเหตุโรคพืช เช่น Rhizoctonia solani และ Erwinia carotovora รวมทั้งการก�ำจัด
ลูกน�้ำยุง
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
ใช้รากสดปริมาณ 1 กิโลกรัม บดให้ละเอียดแล้วแช่ในน�้ำ 20 ลิตร เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง
น�ำน�้ำที่หมักได้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช

ภาพที่ 7.7 หนอนตายหยาก
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ขมิ้นชัน (Turmeric)
ขมิ้ น ชั น มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Curcuma longa Lin. อยู ่ ใ นวงศ์ Zingerberaceae
เป็นพืชที่มีล�ำต้นอยู่ใต้ดินเรียกเหง้า (rhizome) ภายในเหง้ามีเนื้อเยื่อสะสมอาหารสีเหลืองอมส้ม
และมีกลิน่ หอม เหนือดินมีลำ� ต้นเทียม (กาบใบ) สูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร เจริญเติบโตในฤดูฝน
ใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่รูปหอก กว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร
ก้านใบยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร เป็นก้านใบแคบ ๆ มีร่องแผ่คลี่ออกเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อ
ก้านช่อเจริญออกมาจากเหง้าทีอ่ ยูใ่ ต้ดนิ มีขนาดยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร มีใบประดับสีเขียวอ่อน
หรือสีขาว และอาจพบสีชมพูอ่อนปะปนอยู่บ้างแต่ละใบประดับย่อยมีลักษณะเป็นกระเปาะมีดอก
อยู่ภายในกระเปาะ2-5 ดอก กลีบเลี้ยงมีสีใสติดกันเป็นหลอดสั้นปลายหยัก กลีบดอกสีขาว 3 กลีบ
ส่วนโคนกลีบอยู่ติดกันเป็นหลอด เกสรตัวผู้มีสีเหลืองแผ่ออกมีลักษณะเหมือนกลีบดอกขนาดใหญ่
3 กลีบ โอบล้อมก้านชูเกสรตัวเมีย ผลทรงกลมมี 3 พู ไม่พบว่าติดเมล็ด ขยายพันธุ์โดยใช้เหง้า

ภาพที่ 7.8 ขมิ้นชัน
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ล�ำต้นใต้ดินหรือเหง้า
สารส�ำคัญ ในเหง้าพบสาร Curcumin และน�้ำมันหอมระเหย
ประโยชน์ ใช้ ไ ล่ แ ละก� ำ จั ด แมลงได้ ห ลายชนิ ด เช่ น หนอนใยผั ก หนอนกระทู ้ ผั ก
หนอนหลอดหอม หนอนเจาะยอดกะหล�่ำ หนอนผีเสื้อต่าง ๆ ด้วงถั่วเขียว ด้วงงวงข้าว มอดแป้ง
มอดข้าวเปลือก แมลงวันเจาะต้นถั่ว แมลงวันทอง แมลงวันแตง และไรแดง
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. ใช้เหง้าแก่สดปริมาณ 500 กรัม บดให้ละเอียด แช่ในน�้ำ 20 ลิตรเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง
เวลาใช้กรองแต่น�้ำฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
2. ใช้เหง้าแก่สดปริมาณ 500 กรัม บดให้ละเอียด แช่ในน�้ำ 2 ลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
กรองเอาเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นน�ำ 
้ จะได้สารละลายเข้มข้น เวลาใช้นำ� สารละลายเข้มข้นนีผ้ สมกับน�ำ 
้ 8 ลิตร
ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดหนอนใยผัก และหนอนหลอดหอมได้ดี

ภาพที่ 7.9 ขมิ้นชัน
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ดาวเรือง (Marigold)
ดาวเรือง มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Tagetes erecta Lin. อยูใ่ นวงศ์ Compositae เป็นพืชล้มลุก
เนื้ออ่อนแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ต้นสูง 25-60 เซนติเมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก รูปไข่สีเขียว
กว้างประมาณ 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย
ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายยอด ดอกวงนอกกลีบดอกเป็นรูปหยดน�้ำ โคนเป็นหลอดเล็ก
ปลายแผ่ ดอกวงในกลีบดอกเป็นหลอดมีหลายสี เช่น สีสม้ เหลืองทอง ขาว หรือสองสีในดอกเดียวกัน
และมีทงั้ ชนิดดอกชัน้ เดียวและดอกซ้อน กลุม่ กระจุกดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-8 เซนติเมตร
เมล็ดมีลักษณะยาวรีสีด�ำ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดหรือปักช�ำ

ภาพที่ 7.10 ดาวเรือง
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ดอก
สารส�ำคัญ ช่อดอกมีสาร Flavonoid Glycoside, Tagetiin, Helenien และ β-Carotene
ในใบมี Kaempferitrin ในเมล็ดพบมีน�้ำมัน
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและก�ำจัดเพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ
หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อกะหล�่ำ ด้วงปีกแข็ง แมลงหวี่ขาว แมลงวัน ตั๊กแตน และไส้เดือนฝอย
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
น�ำดอกดาวเรืองมาคั้นกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน�้ำ จะได้สารเข้มข้น น�้ำคั้นดอกดาวเรือง
เข้มข้น 1 ลิตร ผสมน�ำ 
้ 10 ลิตร ก่อนน�ำไปใช้ฉดี พ่น ผสมน�ำ้ สบู่ หรือแชมพูเล็กน้อยเพือ่ เป็นสารจับใบ
เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture
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บอระเพ็ด (Wormwood)
บอระเพ็ด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f & Thomson
อยู่ในวงศ์ Menispermaceae เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้ออ่อน เถาอ่อนสีเขียว ผิวเรียบ เถาแก่สีน�้ำตาล
อมเขียว ผิวขรุขระเป็นปุ่ม ๆ เถาลักษณะกลมขนาดประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรขึ้นเกาะต้นไม้อื่น
ในเถามียางรสขมจัด มีรากอากาศคล้ายเชือกเส้นเล็ก ๆ ห้อยลงมาเป็นสายใบเดี่ยวเป็นแบบสลับ
รูปไข่ป้อม โคนใบหยักเว้าลึกเป็นรูปหัวใจ ปลายใบจะแหลมมีเส้นใบ 5-7 เส้นเกิดจากฐานใบ
ขอบใบเรียบขนาดใบกว้าง 3.5-10 เซนติเมตร ยาว 6-13 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อตรงบริเวณ
ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอมเขียว แดงอมชมพู เขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อน
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดหรือล�ำต้นแก่

ภาพที่ 7.11 บอระเพ็ด
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ล�ำต้นหรือเถา
สารส�ำคัญ ล�ำต้นหรือเถาพบสารรสขมชื่อ Picroetin สารประเภท Diterpenoid ได้แก่
Tinosporan สารประเภท Amine 2 ชนิด คือ N-trans-feruloyl tyramine และ N-cis-feruloyl
tyramine สารประเภท Phenolic glucoside ได้แก่ Tinoluberide
ประโยชน์ ใช้ ป ้ อ งกั น และก� ำ จั ด หนอนกอ หนอนกระทู ้ ใช้ ก� ำ จั ด โรคของข้ า ว ได้ แ ก่
โรคตายพราย โรคยอดเหี่ยว และโรคข้าวลีบ
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วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. น�ำล�ำต้นหรือเถาบอระเพ็ดปริมาณ 1 กิโลกรัม มาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วทุบให้ละเอียด
แช่ในน�้ำ 20 ลิตรเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง น�ำน�้ำที่หมักได้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
2. น�ำเถาบอระเพ็ดปริมาณ 5 กิโลกรัม สับเป็นชิน้ เล็ก ๆ แล้วทุบให้ละเอียด แช่ในน�ำ 
้ 20 ลิตร
นาน 2-3 ชั่วโมง แล้วน�ำน�้ำที่ได้ไปฉีดพ่นในแปลงเพาะกล้า
3. น� ำ เถาบอระเพ็ ด ปริ ม าณ 10 กิ โ ลกรั ม มาตั ด เป็ น ท่ อ น ๆ ขนาดประมาณ 3 - 5 นิ้ ว
หว่านในนาข้าวพื้นที่ 1 ไร่ หลังปักด�ำ หรือหว่านข้าวแล้ว 1 สัปดาห์ และเมื่อข้าวอายุ 2 เดือน
ใช้ควบคุมหนอนกอและหนอนกระทู้ข้าวได้ดี

พริกขี้หนู (Bird chilli)
พริกขี้หนู มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum frutescens Lin. อยู่ในวงศ์ Solanaceae
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ล�ำต้นมีความสูงประมาณ 45-75 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามกัน
ลักษณะใบรี ปลายใบแหลม ดอกออกตรงซอกใบเป็นกลุม่ ประมาณ 1-3 ดอก กลีบดอกสีขาวมีประมาณ
5 กลีบ เกสรตัวผูม้ อี ยู่ 5 อัน เกสรตัวเมียมี 1 อันมีรงั ไข่ประมาณ 2- 3 ห้อง ผลสุกมีเป็นสีแดง หรือสีแดง
ปนน�้ำตาล มีลักษณะผิวลื่นเป็นมัน ภายในผลกลวง และมีแกนกลางซึ่งมีเมล็ดเกาะอยู่จ�ำนวนมาก
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

ภาพที่ 7.12 พริกขี้หนู
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ผล
สารส�ำคัญ ในผลพบสารมีรสเผ็ดชื่อ Capsaicin
ประโยชน์ ผลสุกของพริกมีคณ
ุ สมบัตใิ นการฆ่าแมลงใช้ปอ้ งกันและก�ำจัดหนอนผีเสือ้ กะหล�ำ 
่
เพลี้ยอ่อน ด้วงงวงช้าง ด้วงเต่า มด และแมลงในโรงเก็บ
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
น�ำพริกแห้งปริมาณ 100 กรัม ต้มในน�้ำ 1 ลิตร ให้เดือด น�ำพริกมาต�ำให้ละเอียดแล้วน�ำ
ไปละลายในน�้ำที่ต้ม กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นแต่น�้ำและเติมน�้ำเพิ่มไปอีก 20 ลิตร ก่อนใช้น�ำไปใช้
ผสมสารจับใบ เช่น น�้ำสบู่ แชมพู สามารถฉีดพ่นได้ทุก ๆ 7 วัน อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นที่ใช้ในพืช
แต่ละชนิดแตกต่างกัน หากใช้ความเข้มข้นสูงเกินไปอาจท�ำให้เกิดใบไหม้ได้ จึงควรมีการทดสอบ
ก่อนใช้

ยี่โถ (Oleander)
ยี่โถ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nerium oleanderLin. อยู่ในวงศ์ Apocynaceae เป็นไม้พุ่ม
ขนาดกลาง สูงประมาณ 2-3 เมตร ผิวล�ำต้นเกลีย้ ง เปลือกสีเทา ทุกส่วนมีนำ�้ ยางสีขาว ใบเป็นใบเดีย่ ว
ลักษณะยาวแคบโคนและปลายใบเรียวแหลมเป็นรูปหอกกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 6-25 เซนติเมตร
เรียงรอบข้อ ข้อละ 3 ใบ เนื้อใบหนาและเหนียว ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อที่
ปลายกิ่ง กลีบดอกมีหลายสี เช่น ขาว ชมพู แดง และเหลือง มีทั้งชนิดดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน
มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักคู่ ลักษณะยาวเรียว เปลือกแข็ง ยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตรเมื่อผลแก่
แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดรูปขอบขนานมีขน ขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งตอนหรือเมล็ด

ภาพที่ 7.13 ยีโ่ ถ
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ดอก ใบ ล�ำต้น
สารส�ำคัญ เปลือกล�ำต้นและเมล็ดยี่โถมีสาร Cardiac glycosides ได้แก่ Oleandrin,  
Digitoxigenin,  Neriin,  Folinerin และ Rosagenin เป็นต้น
ประโยชน์ ใช้ปอ้ งกันและก�ำจัดหนอนกินใบและกินยอดพืช ด้วงปีกแข็งต่าง ๆ มด และแมลง
กัดกินใบ ในดอกมีสารที่สามารถดึงดูดแมลงวันทองได้
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. น�ำดอกและใบยีโ่ ถปริมาณ 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด แช่ในน�ำ 
้ 10 ลิตร เป็นเวลา 48-60
ชั่วโมง กรองเอาน�้ำไปฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลง และหนอนหลายชนิด
2. น�ำใบและเปลือกล�ำต้นยี่โถปริมาณ 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด แช่ในน�้ำ 10 ลิตร
เป็นเวลา 30-60 นาที น�ำไปฉีดพ่นมดที่อยู่ตามล�ำต้นของไม้ผลได้
3. น� ำใบมาหั่ น เป็ น ฝอย 100 กรั ม คลุ ก กั บ เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ ง 2-3 กิ โ ลกรั ม สามารถเก็ บ
เมล็ดถั่วเหลืองได้นาน 6 เดือน โดยไม่มีแมลงศัตรูเข้าท�ำลาย

สาบเสือ (Siam weed)
สาบเสือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chromolaena odorata (L.) King & Rob. อยู่ในวงศ์
Asteraceae เป็นพืชล้มลุกปีเดียว แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม ตามล�ำต้นและกิ่งก้านมีขนนุ่ม ล�ำต้นสูง
ประมาณ 1-1.5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบรูปหอกปลายแหลม โคนใบสอบ ใบมี
ขนอ่อนปกคลุม ดอกออกเป็นช่อคล้ายร่ม สีขาวออกม่วง ผลมีขนาดเล็ก เมื่อแห้งเป็นสันมี 5 เหลี่ยม
ส่วนปลายมีขนช่วยพยุงให้ลอยไปตกได้ไกล ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

ภาพที่ 7.14 สาบเสือ
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ใบ ล�ำต้น
สารส�ำคัญ ในใบพบสาร Ceryl alcohol, β-Sitosterol, Anisic acid, Trihydric alcohol,
Tannin, Isosa, Kuranetin และ Odoratin เป็นต้น ส่วนในล�ำต้นพบสาร Eupatol, Coumarin,
1-Eupatene, β-Amyrin, Flavone และ Salvigenin เป็นต้น
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและก�ำจัดหนอนและเพลี้ยหลายชนิด
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
น�ำต้นและใบสาบเสือมาตากแดดให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดเป็นผง แช่ในน�ำ้ โดยใช้อตั ราส่วน
ผงสาบเสือ100 กรัม ต่อน�้ำ 2 ลิตร เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ใช้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
ทุก 5-7 วัน

ภาพที่ 7.15 สาบเสือ
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ข่า (Galangal)
ข่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Alpinia galanga (L.) Willd. อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นพืช
ทีม่ ลี ำ� ต้นอยูใ่ ต้ดนิ เรียกว่าเหง้า (rhizome) มีสนี ำ�้ ตาลอมแสด มีขอ้ และปล้องเห็นได้ชดั เจน เนือ้ ภายใน
เหง้ามีสขี าวอมเหลือง รสขมเผ็ดร้อน มีกลิน่ หอมฉุน ล�ำต้นเทียม (กาบใบ) สีเขียวผิวเรียบ ใบยาวปลาย
ใบมนขอบใบเรียบ เกิดสลับรอบ ๆ ล�ำต้น ก้านใบยาวเป็นกาบหุม้ ซ้อนกัน มีความสูงประมาณ 2 เมตร
ดอกออกเป็นช่อตรงปลายยอด สีขาวนวลอมม่วงแดง ดอกบานจากด้านล่างขึ้นด้านบน ผลกลม
สีแดงส้ม มีรสเผ็ดร้อน ผลแก่สีด�ำมีเมล็ดจ�ำนวนมาก ชอบขึ้นตามที่ลุ่มและชื้น ขยายพันธุ์โดยใช้เหง้า

ภาพที่ 7.16 ข่า
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ เหง้า
สารส�ำคัญ ในเหง้าพบน�้ำมันหอมระเหยประกอบด้วย Garangol, Cineole, Pinene,
Gingerol, Eugenol, Cineol, Camphor, Shogaol และ Cinnamic aldehyde เป็นต้น
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและก�ำจัดด้วงงวงข้าว มอดแป้งแมลงวันทอง
วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. น�ำเหง้าข่าสดปริมาณ 500 กรัม หรือเหง้าข่าตากแห้งปริมาณ 300 กรัม มาหัน่ และบดให้
ละเอียด แช่ในน�ำ 
้ 20 ลิตร เป็นเวลา 24 - 48 ชัว่ โมง กรองเอาเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นแต่นำ�้ ใช้ฉดี พ่นป้องกัน
และก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
2. น�ำเหง้าข่าเมล็ดสะเดา และใบตะไคร้หอมปริมาณชนิดละ 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด
ผสมกันแช่ในน�้ำปริมาณ 5 ลิตร เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน�้ำได้สารสกัด
เข้มข้น เวลาใช้น�ำสารที่สกัดได้ 1 ลิตร ผสมกับน�้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
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ว่านน�้ำ (Sweet flag)
ว่านน�ำ 
้ มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Acorus calamus Lin. อยูใ่ นวงศ์ Acoraceae มีลำ� ต้นอยูใ่ ต้ดนิ
เรียกว่า เหง้า (rhizome) ลักษณะเป็นแท่งค่อนข้างแบน มีใบแข็งตั้งตรง รูปร่างแบนเรียวยาว
คล้ายดาบ ปลายใบแหลม แตกใบเรียงสลับ ใบค่อนข้างอวบน�้ำ ดอกมีสีเขียวขนาดเล็ก ออกเป็นช่อ
อัดกันแน่นเป็นแท่งรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ก้านช่อดอกลักษณะคล้ายใบ
ทั้งใบ เหง้า และรากมีกลิ่นหอมฉุน ชอบขึ้นตามที่น�้ำขังหรือที่ชื้นแฉะ ขยายพันธุ์โดยใช้เหง้า

ภาพที่ 7.17 ว่านน�้ำ
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ เหง้า
สารส�ำคัญ ในใบมีน�้ำมันหอมระเหยประมาณ 0.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในเหง้ามีประมาณ 1.7
เปอร์เซ็นต์ สารส�ำคัญในน�ำ้ มันประกอบด้วย Asarone, Cis-Methylisoeugenol, Asaryl aldehyde,
Acorone Acoroxide, Acorin, Calcmene, Linalool, Calamol, Calameone, Azulene,
Pinene, Cineole, Camphor และสารกลุ่ม Sesquiterpenes ประกอบด้วย Acoragermacrone,
Acolamone และ Isoacolamone
ประโยชน์ มีคุณสมบัติท�ำให้แมลงหยุดชะงักการกินอาหาร ยับยั้งการสืบพันธุ์ และยับยั้ง
การออกจากไข่ของตัวอ่อน ป้องกันและก�ำจัด ใช้ป้องกันและก�ำจัดแมลงกัดกินผัก ด้วงหมัดผัก
หนอนกระทูผ้ กั แมลงวันแตง แมลงวันทอง ด้วงงวงช้าง ด้วงเจาะเมล็ดถัว่ มอดตัวป้อม มอดข้าวเปลือก
และแมลงในโรงเก็บเมล็ดพืช
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วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. น�ำเหง้าว่านน�้ำสดปริมาณ 50 กรัม มาบดให้ละเอียด แช่ในน�้ำปริมาณ 4 ลิตร เป็นเวลา
24 ชั่วโมง หรือต้มในน�้ำนาน 45 นาที กรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน�้ำผสมสารจับใบเช่น น�้ำสบู่ หรือ
แชมพู ใช้ฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงศัตรูพืชวันละ 1 ครั้ง เมื่อพบศัตรูพืช
2. น�ำเหง้าว่านน�้ำแห้งผสมกับเหง้าขมิ้นชันแห้งชนิดละ 1 กิโลกรัม บดให้ละเอียด แช่ใน
น�้ำปริมาณ 20 ลิตร เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง กรองเอาแต่น�้ำฉีดพ่นป้องกันและก�ำจัดแมลงวัน
และหนอนกระทู้ในผักได้
3. น�ำเหง้าแห้งมาบดเป็นผงคลุกเคล้ากับเมล็ดพันธุ์ในอัตราส่วนเมล็ดพันธุ์ 50 กิโลกรัม
ต่อผงว่านน�้ำ 1 กิโลกรัม สามารถป้องกันและก�ำจัดด้วงเจาะเมล็ดถั่ว มอดตัวป้อม มอดข้าวเปลือก
และแมลงในโรงเก็บชนิดอื่น ๆ ได้
4. น�ำเมล็ดถั่ว ข้าวโพด หรือข้าว มาคลุกเคล้ากับน�้ำมันหอมระเหยของว่านน�้ำในอัตราส่วน
เมล็ดพันธุ์ 150 กิโลกรัม ต่อน�้ำมันหอมระเหยของว่านน�้ำ 5 มิลลิลิตร ก่อนเก็บรักษาในโรงเก็บ

ภาพที่ 7.18 ว่านน�้ำ
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หางไหลแดง (Tuba root)
หางไหลแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Derris elliptica (Wallich) Benth. อยู่ในวงศ์ Leguminosae เป็นไม้เถาเนือ้ แข็ง ล�ำต้นยาวถึง 16 เมตร รากสีนำ�้ ตาลแดง ส่วนยอดด้านบนมักจะไม่มใี บติด
อยูย่ าวหลายเมตร และมีสแี ดงสนิม ใบประกอบใบย่อยประมาณ 7-15 ใบ ใบอ่อนมีขนสีสนิมปกคลุม
ทั้งสองด้านของผิวใบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ หรือออกเป็นกระจุกบนกิ่งแก่ กลีบเลี้ยงมีขนสั้น
นุ่มสีสนิมปกคลุม กลีบดอกสีออกชมพู กลีบกลางมีรอยด้านใน ส่วนฐานมีขนสีสนิมเป็นมันปกคลุม
ผลทรงขอบขนาน หรือทรงรีแกมขอบขนาน มีปกี สัน้ ๆ ทัง้ สองด้านขยายพันธุไ์ ด้โดยเมล็ดและปักช�ำ

ภาพที่ 7.19 หางไหลแดง
ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ราก
สารส�ำคัญ ในรากของหางไหลมีสารพิษที่ชื่อว่า Rotenone ซึ่งเป็นสารที่ไม่เป็นพิษกับคน
แต่สามารถเบื่อปลาท�ำให้สลบได้ จึงไม่ควรน�ำไปใช้ในบริเวณใกล้กับบ่อเลี้ยงปลา
ประโยชน์ ใช้ปอ้ งกันก�ำจัดแมลงศัตรูทที่ ำ� ความเสียหายในโรงเก็บ ด้วงต่าง ๆ ตัก๊ แตนปาทังกา
มอดดินหนอนกระทู้ และหนอนกอข้าว
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วิธีการใช้ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
1. ใช้รากสดปริมาณ 200-300 กรัม น�ำมาทุบให้เนื้อไม้แตกแช่ในน�้ำ 20 ลิตร เป็นเวลา
24 ชั่วโมง กรองเอาน�้ำไปใช้ฉีดพ่นป้องกัน และก�ำจัดแมลงศัตรูพืช
2. หั่นรากหางไหลเป็นชิ้นเล็ก ๆ และทุบให้ละเอียดน�ำไปหว่านให้ทั่วในนาข้าว ทิ้งไว้นาน
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง วิธีการนี้เหมาะส�ำหรับนาข้าวที่ไม่มีปลาช่วยป้องกันก�ำจัดหนอนกอข้าว
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การปฏิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ วผลิตผล
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

บทน�ำ
เกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตอาหารทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญต่อการรักษาความเป็นอินทรียต์ ลอด
ห่วงโซ่ของการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการปลูกพืช การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล การแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจ�ำหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส�ำหรับในขั้นตอนของการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้น ให้ยึดหลักการที่เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติ
ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่น การท�ำให้เมล็ดพืชแห้งโดยการ
ผึ่งแดดแทนการอบด้วยเครื่องให้ความร้อนจากไฟฟ้า หรือใช้ความร้อนจากน�้ำมันเชื้อเพลิง จ�ำกัด
การใช้วัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยกรรมวิธีการผลิต หรือการไม่น�ำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ไปผ่านการฉายรังสี เป็นต้น

การเก็บเกี่ยวผลิตผล
ดัชนีการเก็บเกี่ยว
ผลิ ต ผลทางการเกษตร ถ้ า มี ก ารเก็ บ เกี่ ย วในระยะที่ เ หมาะสม จะท� ำ ให้ มี คุ ณ ภาพดี
และมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน การเก็บเกี่ยวผลิตผลที่อ่อนเกินไป จะท�ำให้ได้ผลิตผลคุณภาพต�่ำ
และเก็บรักษาได้ไม่นาน ถ้าเก็บเกี่ยวผลิตผลที่แก่เกินไป ก็อาจท�ำให้มีคุณภาพต�่ำเช่นกัน ท�ำให้
ไม่สามารถขนส่งในระยะทางไกล ๆ ได้ และยังมีอายุการเก็บรักษาสัน้ เนือ่ งจากการเกิดการเสือ่ มสลาย
ได้เร็ว โดยทั่วไปแล้วผลิตผลเกษตรอินทรีย์มักจะมีอายุเก็บรักษาที่นานกว่าผลิตผลเกษตรเคมี
ระยะความแก่ทเี่ หมาะสมในการเก็บเกีย่ วหรือดัชนีการเก็บเกีย่ ว อาศัยการประเมินความแก่
ของผลิตผล ซึ่งกระท�ำได้หลายวิธี แต่ละวิธีอาจมีความเหมาะสมกับผลิตผลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ชนิดผลิตผล พื้นที่ปลูก และสภาพแวดล้อมที่ปลูกด้วย วิธีการประเมินที่นิยมใช้ คือ
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1. การนับอายุ นิยมนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เริ่มปลูก หรือวันที่เริ่มแทงช่อดอกจนถึงวันที่
ผลิตผลแก่พร้อมทีจ่ ะเก็บเกีย่ วได้ การนับอายุนยิ มใช้กบั พืชผักทีม่ อี ายุสนั้ เช่น แรดิช ตลอดจนพืชพวก
หลายฤดูที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีฤดูร้อนสั้น
2. การพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ การใช้ลักษณะทางกายภาพในการพิจารณา
ความแก่สว่ นใหญ่จะเป็นการพิจารณาด้วยสายตาในส่วนของสี ขนาด และรูปร่าง ซึง่ นิยมใช้กบั ผลิตผล
หลายชนิด แต่ผปู้ ฏิบตั ติ อ้ งมีความช�ำนาญและมีประสบการณ์สงู จึงจะท�ำให้มปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังใช้การพิจารณาความแข็ง ความอ่อน หรือความแน่นเนื้อของผลิตผลด้วย
- การดูสขี องผลิตผล ปกติแล้วผลิตผลการเกษตรมักจะมีสเี ขียว แต่เมือ่ แก่ขนึ้ สีเขียวจะค่อย ๆ
จางลง และบางชนิดอาจจะมีการพัฒนาสีอื่น ๆ เกิดขึ้น เช่น สีเหลือง ส้ม แดง หรือม่วง เป็นต้น
(ภาพที่ 8.1)
- การดูขนาด รูปร่าง และลักษณะผิวนอก (ภาพที่ 8.2) ผลิตผลบางชนิดอาจใช้ขนาดเป็น
ดัชนีการเก็บเกี่ยวได้ แต่ทั่วไปแล้วไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะว่าบางชนิดที่มีขนาดเล็กแต่อาจแก่แล้วก็ได้
บางชนิดแม้วา่ มีขนาดใหญ่ แต่อาจยังอ่อนอยู่ ขนาดของผลิตผลบางชนิดทีใ่ หญ่เกินไปอาจเป็นลักษณะ
ที่ไม่ดีก็ได้ เช่น ซุกคินี หรือแตงกวาญี่ปุ่น เพราะว่าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขนาดของผลิตผลบาง
ชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง และข้าวโพดฝักอ่อน ต้องมีขนาดที่เหมาะสม คือ ต้องไม่เล็กเกินไป เพราะว่า
ท�ำให้ผลผลิตต�ำ 
่ และต้องไม่ใหญ่จนเกินไป เพราะจะท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ลง เช่น อาจมีปริมาณเส้นใยสูง
ท�ำให้ไม่น่ารับประทาน
- การวัดลักษณะของเนื้อ ผักประเภทบริโภคผลเมื่อแก่ขึ้นและเริ่มสุก การอ่อนตัวลง
ของผลิตผลอาจจะใช้มือบีบก็ได้ แต่จะไม่ได้ค่าที่ถูกต้องแน่นอน จึงนิยมใช้เครื่องมือท�ำการวัดแทน
อาจใช้กบั พืชผักประเภทที่มีการห่อหัว เช่น กะหล�ำ่ ปลี ซึง่ เมือ่ แก่ขนึ้ จะมีการห่อหัวแน่น เวลาที่ใช้มอื
บีบจะไม่ยุบตัว แต่ถ้าเริ่มห่อหัวหรือยังอ่อนอยู่ เวลาบีบจะยุบตัวลงได้ง่าย (ภาพที่ 8.3)
3. การวั ด การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นประกอบทางเคมี นิ ย มใช้ กั บ ผลไม้ แ ละผั ก ประเภท
บริโภคผล หรือหัวใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง และมันเทศ สามารถใช้ปริมาณแป้งเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวได้
ขณะทีข่ า้ วโพดหวาน นิยมใช้การวัดปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ เป็นต้น (ภาพที่ 8.4) ส�ำหรับดัชนี
การเก็บเกี่ยวพืชผักบางชนิดมีแสดงดังตารางที่ 8.1
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วิธีการเก็บเกี่ยว
หลักในการเก็บเกีย่ วทัว่ ไปมีดงั นี้ คือ ไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อผลิตผลทัง้ ทางด้านกายภาพ
และทางสรีรวิทยาภายใน ประหยัดแรงงานเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต และกระท�ำได้อย่างรวดเร็ว โดยการ
ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทมี่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ วิธกี ารเก็บเกีย่ วผลิตผลแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั
ลักษณะของผลิตผลทีต่ ดิ อยูก่ บั ต้น ระยะความแก่ออ่ น ขนาด และจ�ำนวนของผลิตผล วิธกี ารเก็บเกีย่ ว
ผลิตผล อาจใช้มืดเด็ดหรือปลิด หรือน�ำเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ได้แก่ มีด ใช้กับผลิตผลที่มักอยู่
ติดกับล�ำต้น เช่น กะหล�่ำปลี  กรรไกร ใช้กับผลิตผลบางชนิดที่มีก้านค่อนข้างเหนียว เสียมหรือจอบ
ใช้กับผักประเภทหัวใต้ดิน ซึ่งอาจเกิดบาดแผลขึ้นได้ ผลิตผลเหล่านี้อาจต้องท�ำการปรับสภาพผิวให้
แห้งก่อน ซึ่งการปรับสภาพผิวให้แห้งเป็นการเร่งสมานแผลของผลิตผล ท�ำให้ป้องกันการสูญเสียน�้ำ
และป้องกันการเข้าท�ำลายของโรคและแมลงได้ดี โดยหลักการทีส่ ำ� คัญของการเก็บเกีย่ วผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ คือ ต้องท�ำให้ผลิตผลเหล่านี้มีความเป็นอินทรีย์ ดังนั้น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ (รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้รวบรวมขณะเก็บเกี่ยว) ต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี การล้างมือ อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ (กรณีที่จ�ำเป็น เช่น ใช้ร่วมกับผลิตผลทั่ว ๆ ไป) ต้องใช้สารที่อนุญาตให้ใช้ท�ำความสะอาด
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตารางที่ 8.2) และควรจัดเก็บ หรือแยกเก็บอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือ
ส�ำหรับเกษตรอินทรีย์จากเกษตรทั่วไปให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน
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ภาพที่ 8.1 ผลิตผลที่ใช้สีเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 8.2 ผลิตผลที่ใช้รูปร่างเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว
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ภาพที่ 8.3 ผลิตผลที่ใช้ความแน่นเนื้อเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว และเครื่องมือวัด
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ภาพที่ 8.4 ผลิตผลที่ใช้ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้เป็นดัชนีการเก็บเกี่ยว และเครื่องมือวัด
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ตารางที่ 8.1 ดัชนีการเก็บเกี่ยวพืชผักบางชนิด
ชนิดผลิตผล
ดัชนีการเก็บเกี่ยว
ผักกาดหอมห่อ
- อายุ 70-85 วันหลังการปลูก ห่อหัวแน่นพอดี ใช้มือกดแล้วแน่น
ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด
   และกลับคืนเหมือนเดิม
ผักกาดหอมชนิดใบ
- อายุ 75-90 วันหลังการหยอดเมล็ด และมีการห่อหัวดีแล้ว
ผักกาดหวาน
- อายุ 75-90 วันหลังการหยอดเมล็ด ก่อนที่จะแทงช่อดอก
- อายุ 75-90 วันหลังการหยอดเมล็ด มีการห่อหัวอย่างหลวม ๆ
กะหล�่ำดอก
เก็บเกีย่ วเมือ่ มีอายุ 60-125 วันหลังการปลูก ดอกแน่น สีขาวนวล
ไม่เหลืองจัด มีขนาดตามที่ต้องการของตลาด
กะหล�่ำปลี
- อายุ 62-110 วัน (พื้นที่ราบ) และ 81-125 วัน (พื้นที่สูง)
   หัวต้องแน่น และควรมีสีเขียวอ่อน
กะหล�่ำปลีซาวอย
- อายุ 150-200 วันหลังการเพาะเมล็ด
กะหล�่ำปลีแดง
- อายุ 60-90 วัน มีการห่อหัวแน่นดีแล้ว
แตงกวา
- หลังดอกบาน 3-5 วัน หรือ 30-40 วันหลังการปลูกหรือมีขนาด
ตามที่ตลาดต้องการ แตงกวาผลยาวควรมีความยาวประมาณ
16-23 เซนติเมตร ผิวมีสเี ข้มและเมล็ดมีขนาดเล็ก แตงกวาผลเล็ก
ควรมีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร และผลยังมีหนาม
แตงฝรั่ง
- ระยะที่ผลปลิดแยกออกจากก้านได้ง่าย เมื่อผลหลุดแล้วจะเกิด
รอยบุ๋มที่ผล หรือในระยะที่ยังมีขั้วติดอยู่ กรณีขนส่งไกล ๆ หรือ
มีอายุ 75-110 วันหลังการปลูก ผลเริ่มสุก ผิวเปลี่ยนจากสีเขียว
เป็นสีขาวและเหลือง มีร่องเกิดรอบขั้วผล พันธุ์ที่มีตาข่ายต้อง
เกิดคลุมทั่วทั้งผล มีปริมาณของแข็งที่สามารถละลายน�้ำได้ 9-10
เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า
แตงโม
- มี อ ายุ 75-110 วั น หลั ง การปลู ก สั ง เกตมื อ เกาะใกล้ ขั้ ว ผล
เหี่ยวแห้ง หรืออาจใช้นิ้วดีดฟังเสียงจะมีเสียงคล้ายกับเป็นโพรง
อยู่ข้างในผล หรือสังเกตส่วนที่ติดกับดินจะเปลี่ยนจากขาวเป็น
สีเหลืองครีม หรือใช้การวัดปริมาณของแข็งทีส่ ามารถละลายน�ำ้ ได้
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ตารางที่ 8.1 (ต่อ)
ชนิดผลิตผล
ข้าวโพดหวาน

หน่อไม้ฝรั่ง

พริกยักษ์ พริกหวาน

มะเขือเทศ

ดัชนีการเก็บเกี่ยว
- มีอายุ 64-95 วันหลังปลูก หรือสังเกตเส้นไหมแห้งเป็นสีน�้ำตาล
เมล็ดเต่งมีสเี หลือง เมือ่ บีบจะมีนำ�้ สีขาวคล้ายน�ำ้ นม หรือพิจารณา
จากอัตราส่วนของน�้ำตาลต่อแป้ง
- หน่อเขียว (หน่อแทงขึ้นเหนือดิน) มีส่วนสีเขียวยาว 17-27
เซนติเมตร หน่อขาว (หน่อที่ยังอยู่ใต้ดิน) มีส่วนสีขาวยาว 12-17
เซนติเมตร โดยทั้งหน่อเขียวและหน่อขาวปลายยอดต้องไม่แยก
ออกจากกัน
- มีอายุ 60-80 วันหลังการปลูก หรือลักษณะของพันธุ์คือ พันธุ์
สีเขียว ผลเรียบ แข็งเป็นมัน และพันธุ์สีแดง สีเหลือง หรือสีอื่น ๆ
ผลมีสี 70-80 เปอร์เซ็นต์
- ระยะแก่จัดสีเขียว ส�ำหรับขนส่งไกล ๆ  ระยะเริ่มเปลี่ยนสีถึง
สีเริ่มแดง ส�ำหรับจ�ำหน่ายในท้องถิ่นหรือใกล้เคียง

ที่มา: ยงยุทธ, 2555

การคัด ตัดแต่ง และท�ำความสะอาดผลิตผล
ส�ำหรับคัด ตัดแต่ง และท�ำความสะอาดผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่ใช้แรงงานมนุษย์ นิยมใช้
กับผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่จ�ำหน่ายในตลาดภายในประเทศ ซึ่งอาจท�ำในห้องหรือพื้นที่ที่เตรียมไว้
พื้นที่ในการคัดและตัดแต่งผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ต้องมีการแยก หรือแบ่งให้ชัดเจนกับผลิตผลทั่วไป
(กรณีที่มีการผลิตทั้งเกษตรอินทรีย์และผลิตผลทั่วไป) หลังจากคัดและตัดแต่งเสร็จแล้ว จากนั้น
น�ำไปท�ำความสะอาด ซึง่ อาจท�ำโดยวิธกี ารล้างหรือเช็ดท�ำความสะอาดก็ได้ (ภาพที่ 8.5 ซ้าย) ขึน้ อยูก่ บั
ชนิ ด ของผลิ ต ผลนั้ น ๆ โดยการล้ า งหรื อ เช็ ด ท� ำ ความสะอาดทั้ ง ตั ว ผลิ ต ผล และอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องมือต่าง ๆ ต้องใช้สารที่อนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ตารางที่ 8.2) เท่านั้น และ
ควรจัดเก็บหรือแยกเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือส�ำหรับเกษตรอินทรีย์จากเกษตรทั่วไปให้เป็นสัดส่วน
ที่ชัดเจน
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กรณี ที่ ป ฏิ บั ติ โ ดยใช้ ส ายการผลิ ต ในโรงคั ด บรรจุ ผ ลิ ต ผลเกษตร ซึ่ ง อาจใช้ กั บ ผลิ ต ผล
ที่จัดจ�ำหน่ายในต่างประเทศ และตลาดภายในประเทศ โรงคัดบรรจุดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับโรงคัดบรรจุผกั และผลไม้สด (Good Manufacturing
Practices for Packing House of Fresh Fruits and Vegetable) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.
9035-2553 ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่สถานประกอบการ (ท�ำเลที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์
การผลิต สิง่ อ�ำนวยความสะดวก) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (ผลิตผล ภาชนะบรรจุ กระบวนการผลิต
น�ำ 
้ การจัดการและการก�ำกับดูแล การเรียกคืนผลิตภัณฑ์) การบ�ำรุงรักษาและการสุขาภิบาล (แผนการ
บ�ำรุงรักษาและการสุขาภิบาล การบ�ำรุงรักษา การท�ำความสะอาด การควบคุมสัตว์พาหะน�ำเชื้อ
การจั ด การกั บ ของเสี ย ) ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล การขนส่ ง ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการฝึ ก อบรมใน
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตลอดจนต้องมีระบบการป้องกันการปนเปื้อนทางกายภาพ ชีวภาพ
และเคมีด้วย
การท�ำความสะอาดผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของสายการผลิตในโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการท�ำความสะอาดออกเป็น 2 วิธี คือ (ภาพที่ 8.5 ขวา)
- การล้างท�ำความสะอาด โดยล้างพืชผักทีส่ ามารถล้างน�ำ ้ (เปียกน�ำ้ ) ได้ เช่น ผักประเภทหัว ล�ำต้น
ผล หรือฝัก ในถังล้างผักชนิดมีฟองอากาศ 2 ครั้ง ครั้งแรกล้างด้วยน�้ำสะอาดที่ผ่านรังสีอัลตราไวโอเลต
ครั้งที่สองล้างด้วยน�้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน
- การเช็ดท�ำความสะอาด โดยใช้ผ้าสะอาดชุบน�้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซนท�ำความ
สะอาดผักใบที่ไม่สามารถล้างด้วยน�้ำได้เช่น ผักสลัดชนิดต่าง ๆ
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ต้องมีการรักษาความเป็นอินทรีย์ในทุกขั้นตอน
ต้องเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) ถูกสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร (Food hygiene) และค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้เทคนิคที่เหมาะสม
โดยควรเป็นวิธีการธรรมชาติมากที่สุด ใช้พลังงานน้อย และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ควรใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. วิธกี ารทางกล เช่น การบดย่อย ให้ใช้วธิ กี ารบดย่อยด้วยเครือ่ งบดย่อยแทนการใช้เอนไซม์
สังเคราะห์ ส�ำหรับการคั้นน�้ำ และการหีบน�้ำมัน ให้ใช้วิธีการคั้นน�้ำหรือหีบน�้ำมันด้วยเครื่องมือแทน
วิธีการทางเคมี เป็นต้น
2. วิธีการทางกายภาพ เช่น การลดอุณหภูมิ ให้ใช้วิธีการแช่เย็นหรือเครื่องลดอุณหภูมิแทน
การสัมผัสโดยตรงกับสารที่ใช้ในกระบวนการแช่เยือกแข็ง (เช่น Cryogen agents) การท�ำให้แห้ง
ให้ใช้วิธีการผึ่งลม การตากแดด และการอบแห้งด้วยความร้อน เป็นต้น
3. วิธีการทางชีวภาพ เช่น การหมัก การดอง ต้องใช้เชื้อตามธรรมชาติ (แต่ต้องไม่ใช้
เชื้อจุลินทรีย์ที่มาจากการปรับแต่งพันธุวิศวกรรม) แทนการใช้กรดหรือด่าง หากวิธีการดังกล่าวไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ท�ำให้เนือ้ สัมผัส และกลิน่ รสไม่เป็นไปตามทีต่ อ้ งการ อนุญาตให้ใช้สารช่วยกรรมวิธี
การผลิตตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ (ตารางที่ 8.2) โดยต้องระบุวิธีการและปริมาณ
การใช้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีมาตรการควบคุมการใช้สารดังกล่าว แต่ต้องไม่ใช้วิธีการฉายรังสี
เด็ดขาด
ส�ำหรับข้อก�ำหนดหรือหลักเกณฑ์ทั่วไปของการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์นั้น ในทุก
กระบวนการหรือขัน้ ตอนมีความเกีย่ วโยงถึงความเป็นอินทรียต์ ลอดสายการผลิต ซึง่ ต้องมีการด�ำเนิน
การให้ครบถ้วน โดยพอสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้ คือ
1. วัตถุดบิ ต้องมาจากกระบวนการผลิตโดยเกษตรอินทรียท์ ผี่ า่ นการรับรองแล้ว กระบวนการ
ผลิตต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ โดยที่ต้องไม่มีการจัดการวัตถุดิบ และส่วนผสมสารปรุงแต่งด้วยระบบไมโครเวฟ การใช้สาร
ที่ท�ำให้เกิดการแตกตัวของไอออน การฉายรังสี ตลอดจนการใช้สารและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อชดเชย
คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ซงึ่ สูญเสียไป เนือ่ งจากกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา ส�ำหรับ
กรณีที่ต้องการท�ำให้ผลิตผลสุกก่อนการแปรรูป สามารถใช้เอทิลีนในการบ่มผลิตผลได้
เกษตรอินทรีย์แม่โจ้ Maejo Organic Agriculture

155

2. ส�ำหรับขัน้ ตอนหรือกระบวนต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการแปรรูป กรณีของการสกัดผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์
(เช่น น�้ำมันพืช กาแฟ ชา สารให้กลิ่นรส น�้ำมันหอมระเหย และสีผสมอาหาร เป็นต้น) สารละลายที่
ใช้สกัด ต้องผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ หรือเป็นสารทีใ่ ช้กบั อาหารได้ (Food grade) ตามรายการ
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ตารางที่ 8.2) กระบวนการสกัดนั้นอาจใช้วิธีการสกัดด้วยน�้ำ
เอทานอล น�้ ำ มั น น�้ำส้มสายชู ไนโตรเจน และคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยถ้ า สกั ด ด้ วยน�้ ำ ต้ อ งมี
การควบคุมคุณภาพของน�ำ้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานน�ำ้ บริโภคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
การสกั ด ด้ ว ยเอทานอล น�้ ำ มั น และน�้ ำ ส้ ม สายชู น�้ ำ มั น ที่ ใช้ ต ้ อ งมาจากพื ช หรื อ สั ต ว์ อิ น ทรี ย ์
ส่วนน�้ำส้มสายชูต้องจากกระบวนการหมักทางธรรมชาติ โดยที่ต้องมีเอกสารยืนยันหรือรับรองที่
สามารถตรวจสอบได้ดว้ ย กรณีใช้กา๊ ซไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ต้องมีแหล่งซือ้ ทีช่ ดั เจนและหลัก
ฐานแสดงถึงความบริสทุ ธิข์ องสารด้วย ส�ำหรับการกรองนัน้ วิธกี ารทีใ่ ช้จะต้องไม่ทำ� ปฏิกริยาทางเคมี
กับตัวผลิตภัณฑ์ หรือมีผลท�ำให้โครงสร้างโมเลกุลเปลีย่ นไป และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการกรองต้องไม่ทำ�
จากแอสเบสตอส หรือเป็นวัสดุที่มีผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4. ต้องมีการจัดการของเสียจากการแปรรูปที่เหมาะสม เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด และควรน�ำของเสียมาใช้ประโยชน์ ในกรณีที่สามารถน�ำมาใช้ได้
5. ภาชนะ เครื่องมือ และกรรมวิธีแปรรูปต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะทุกขั้นตอน และ
มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ (เช่น จุลินทรีย์ พาหะน�ำโรค สารเคมี
รวมถึงวัสดุนาโน) ที่ชัดเจน และห้ามใช้ภาชนะอะลูมิเนียมในการแปรรูปอาหารที่เป็นด่าง
6. กรณีมีการใช้สถานที่ เครื่องมือ ภาชนะ และเครื่องจักรร่วมกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องไม่ด�ำเนินการผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน
7. การท�ำความสะอาดบริเวณที่แปรรูป ภาชนะ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้สะอาด ต้องใช้
สารทีร่ ะบุไว้วา่ สามารถใช้กบั ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียไ์ ด้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ท่านัน้ (ตารางที่ 8.2)
หลังการใช้สารท�ำความสะอาด จะต้องล้างด้วยน�้ำตามหรือทิ้งระยะเวลาให้ระเหยออกไปจนหมด
และมีการตรวจเช็คจนแน่ใจว่าไม่มสี งิ่ ตกค้างก่อนด�ำเนินการผลิต หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อนิ ทรีย์ และ
ท�ำบันทึกการท�ำความสะอาดให้สามารถตรวจสอบได้
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ตารางที่ 8.2 สารทีอ่ นุญาตให้ใช้ในการท�ำความสะอาด และรายชือ่ วัสดุทอี่ นุญาตให้ใช้ในการแปรรูป
        สารเสริมแต่งอาหารและวัสดุเสริมแต่งตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานระหว่างประเทศ
สารใช้ท�ำความสะอาด
กรดฟอสฟอริ ก คอสติ ก โพแทส
จาเวลวอเตอร์โซเดียมไบคาร์บอเนต
น�้ ำ ส้ ม หมั ก จากพื ช ผลไม้ น�้ ำ ด่ า ง
ปูนขาว ผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพสารละลายด่างทับทิม
สารฟอกขาว 10% ไอโอดี น และ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สารเสริมแต่งอาหารและวัสดุเสริมแต่ง
กรดก�ำมะถัน กรดแเอสคอร์บิก กรดทาร์ทาริกและเกลือ
ของกรดนี้ กรดแลคติ ก กรดมาลิ ก กรดซิ ต ริ ก และเกลื อ
ของกรดนี้ กรดแอซี ติ ก กรดแทนนิ ก เกลื อ ทะเล ขี้ ผึ้ ง
ไขคาร์ น อร์ บ า คาร์ บ อนไดออกไซด์ เคซี อี น เครื่ อ งเทศ
แคลเซี ย มคลอไรด์ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ แคลเซี ย ม
คาร์ บ อเนต แคลเซี ย มซั ล เฟต โซเดี ย มคลอไรด์ โซเดี ย ม
แอสคอร์เบท โพแทสเซียมแอสคอร์เบท ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เจลาติน โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด์ ดินเบา
ดิ น เบนโทไนท์ ถ่ า นกั ม มั น ต์ ไนโตรเจน น�้ ำ ผึ้ ง เปลื อ ก
เมล็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์ แป้ ง ข้ า ว แป้ ง ข้ า วโพด แป้ ง มั น
ส�ำปะหลัง แป้งมันฝรั่ง โพแทสเซียมคลอไรด์ โพแทสเซียม
คาร์บอเนต ผงฟูที่ปลอดจากอะลูมินัม เพกติน แมกนีเซียม
คลอไรด์ แมกนีเซียมคาร์บอเนต ยางไม้ วุน้ จากสาหร่ายทะเล
สารเตรียมจากจุลินทรีย์ และเอนไซม์ช่วยในการแปรรูป
สารให้สีธรรมชาติ สารให้รสจากธรรมชาติ สมุนไพร สารท�ำ
ขันคาราจีแนน ส่าหมักจุลินทรีย์ แอมโมเนียมคาร์บอเนต
อาร์กอน ออกซิเจน โอโซน และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2560
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การบรรจุหีบห่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับการบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตรอินทรีย์นั้น (ภาพที่ 8.6) วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
ควรเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ลังไม้ ฟิล์มพลาสติกที่ย่อย
สลายได้ หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เยื่อกระดาษ หรือวัสดุที่น�ำกลับมา
ใช้ซ�้ำได้ เป็นต้น หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หมุนเวียนได้ เช่น ลังพลาสติก การบรรจุหีบห่อต้องกระท�ำ
ในห้อง หรือสถานทีส่ ะอาด ไม่กอ่ ให้เกิดการปนเปือ้ นจากสิง่ ต่าง ๆ เช่น แมลง นก หนู และแมลงสาบ
เป็นต้น ส�ำหรับการป้องกันการปนเปื้อนดังกล่าว ควรใช้วิธีดังต่อไปนี้
- ใช้วิธีทางกล ได้แก่ การใช้กรงดัก กาวดัก ตาข่าย ม่านกั้น
- วิธีทางกายภาพ ได้แก่ การใช้แสงสีส้ม แสงสีม่วง เพื่อล่อแมลงไม่ให้เข้ามาในบริเวณ
- วิธีทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้สารสกัดสมุนไพรที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม แต่ต้องป้องกันไม่ให้
ปนเปื้อนสู่ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 8.6 การบรรจุผลิตผล
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การเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์
วิธีการเก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สามารถใช้วิธีการท�ำความเย็น
(ห้องเย็น) การแช่แข็ง การใช้ห้องควบคุมบรรยากาศ (โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน
หรือออกซิเจน) วิธีการควบคุมความชื้น และการใช้วิธีผนึกสุญญากาศ ส่วนการขนส่งผลิตผลสด
และผลิตภัณฑ์ ควรขนส่งโดยใช้รถห้องเย็น หรือบรรทุกที่มีหลังคาปิด แต่ต้องมีระบบการป้องกัน
การปนเปื้อนด้วย
ส�ำหรับหลักการในการเก็บรักษาและการขนส่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
พอสรุปได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่เก็บรักษาผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทุกแห่งต้องได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยรับรองมาตรฐาน ในกรณีสถานที่เก็บอยู่ภายนอกฟาร์ม หรือสถานที่ประกอบการ ต้องแจ้ง
ให้หน่วยรับรองมาตรฐานทราบ
2. ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องเก็บแยกออกจากผลิตผล และผลิตภัณฑ์เกษตรเคมี
หรือเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน ไม่ปะปนกัน และการ
จัดเก็บผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์จะต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสารต้องห้ามได้
ตลอดเวลา (ภาพที่ 8.7)
3. การเก็บผลิตผลเกษตรอินทรียท์ จี่ ะน�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ ในการแปรรูป ต้องมีปา้ ยระบุวา่ เป็น
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์อย่างชัดเจนเสมอ ยกเว้นกรณีที่ในสถานที่เก็บนั้นมีแต่ผลิตผลเกษตรอินทรีย์
ที่ผ่านการรับรองแล้วทั้งหมด
4. การเก็บรักษาและการขนส่งต้องมีการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด
5. ต้องมีการจัดการแมลงศัตรูและสัตว์พาหะน�ำโรคในโรงเก็บ หรือห้องเก็บรักษา
6. ห้ามใช้สารเคมีต่อไปนี้ในการรมควัน เช่น เอทิลีนออกไซด์ เมทิลโบรไมด์ อะลูมิเนียม
ฟอสไฟด์ และไดคลอวอส เป็นต้น
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ภาพที่ 8.7 การเก็บรักษาผลิตผลต้องมีการแยกระหว่างผลิตผลเกษตรทัว่ ไปกับเกษตรอินทรียใ์ ห้ชดั เจน
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การจัดหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับการจัดหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน
จากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน มีข้อแนะน�ำในการปฏิบัติพอสรุปได้คร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1. ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในขัน้ ตอนการผลิต การเตรียม และการกระจายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้
ผู้ส่งออกและน�ำเข้าจะต้องได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยรับรองมาตรฐาน ส่วนผู้ค้าปลีกที่เพียง
ซือ้ สินค้าเกษตรอินทรียส์ ำ� หรับจ�ำหน่ายในประเทศโดยไม่ได้ปดิ หรือบรรจุใหม่ หรือปิดฉลากใหม่พร้อม
จ�ำหน่ายให้ผู้บริโภค ไม่จ�ำเป็นต้องขอการรับรองจากหน่วยรับรองมาตรฐาน
2. ผู ้ ที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งฝึ ก ฝนและเข้ า ใจรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
ของหน่วยรับรองมาตรฐาน
3. ต้องจัดท�ำระบบเอกสารต่อไปนี้ และจัดเก็บไว้ให้หน่วยรับรองมาตรฐานสามารถตรวจ
สอบได้ตลอดเวลา
- เอกสารการซื้อวัตถุดิบ ระบุ จ�ำนวนวันที่ซื้อ ชื่อ และที่อยู่ผู้ขาย
- เอกสารการผลิต ระบุ วันทีแ่ ละเวลาทีผ่ ลิต ชนิดและปริมาณวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ปริมาณผลิตภัณฑ์
ที่ได้ รหัสงวดการผลิต (lot no.) ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
- เอกสารการขายที่แสดงจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายออกไป รายรับจากการขายผลิตภัณฑ์
โดยต้องระบุค�ำว่า อินทรีย์ ก�ำกับไว้ในเอกสารการขาย
- สต็อกวัตถุดิบ และสต็อกผลิตภัณฑ์
4. ต้องมีการก�ำหนดรหัสงวดการผลิตบนผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยัง
เอกสารการผลิตจนกระทั่งถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้
5. การจัดท�ำระบบเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องสามารถแยกแยะออกจาก
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ทุกขั้นตอน และต้องระบุค�ำว่า อินทรีย์ ในทุกเอกสารของผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่าง
ชัดเจน
6. ต้องมีเอกสารที่ยืนยันได้ว่าวัตถุดิบอินทรีย์ที่น�ำมาบรรจุ/แปรรูปนั้น ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือเทียบเท่า
7. การเก็บรักษาระบบเอกสาร ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี
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บทสรุป
เกษตรอินทรีย์ เป็นกระแสโลกที่ผู้บริโภคให้ความใส่ใจเรื่องของสุขภาพและคุณภาพ
ของอาหารที่จะเข้าสู่ร่างกาย การท�ำเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องให้
ความส�ำคัญต่อการรักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ของการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการปลูกพืช
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการจ�ำหน่ายผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ โดยให้ยึดหลักการที่เป็นวิธีท่ีเป็นธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
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การตลาดเกษตรอินทรีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จ�ำเนียร บุญมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช

บทน�ำ
การท�ำการตลาดให้ประสบความส�ำเร็จ หรือที่เรียกว่า ขายดีขายได้นั้น ผู้ที่มีส่วนส�ำคัญมาก
ที่สุด คือ ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้า เพราะเป็นผู้ท่ีก�ำหนดว่าผู้ขายควรจะก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด
อย่างไร จึงจะท�ำให้ผบู้ ริโภค/ผูซ้ อื้ ตัดสินใจซือ้ สินค้านัน้ ๆ ซึง่ การท�ำการตลาดเกษตรอินทรียก์ เ็ ช่นกัน
ผูข้ าย/ผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าเกษตรอินทรียจ์ ำ� เป็นต้องรูถ้ งึ พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคหรือตลาดเป้าหมายก่อน
ทีจ่ ะก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด เนือ่ งจากผูซ้ อื้ สินค้าเกษตรอินทรียม์ ลี กั ษณะความชอบ และพฤติกรรม
การเลือกซื้อที่แตกต่างกัน ประกอบกับการตลาดเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วทั้งผู้ขายและผู้ซื้อในตลาด ดังนั้น ผู้ขาย/ผู้จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาถึงตลาดเป้าหมายทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูซ้ อื้ ได้ รวมทัง้ ต้องก่อให้เกิดก�ำไร
ในระยะยาว

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
จากภาพที่ 9.1 แสดงให้เห็นว่า ตลาดเป้าหมายเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ในการก�ำหนดกลยุทธ์
ส่วนผสมการตลาดดังนัน้ ผูข้ าย/ผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ที่เป็นเป้าหมายที่ผู้ขายต้องการขายสินค้า เพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด
ซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยหลาย ๆ ท่านได้พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์มีความแตกต่าง เช่น จากการศึกษาของวิยะดา (2553) พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีความเชื่อมั่นในส่วนผสมการตลาดต่อการเลือกซื้อผักอินทรีย์ที่แตกต่างกัน
ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�ำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เรียกว่า 6 Ws และ 1H เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค�ำถาม
เพื่อให้ได้ค�ำตอบพฤติกรรมผู้บริโภคและน�ำไปใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด (ตารางที่ 9.1)
หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าว สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ดังนี้
ตารางที่ 9.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
ค�ำถาม 6 Ws และ 1H
1. ใครอยู่ในตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Who)

ค�ำตอบที่ต้องการทราบ
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
- ประชากรศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- จิตวิทยา
- พฤติกรรมศาสตร์
2. ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ซื้ออะไร (What) สิ่ ง ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคต้ อ งการจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร
อินทรีย์
- คุณสมบัติของสินค้าเกษตรอินทรีย์
- องค์ประกอบผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
- ความแตกต่างระหว่างสินค้าทั่วไปกับสินค้า
  เกษตรอินทรีย์
3. ท�ำไมผูบ้ ริโภคสินค้าเกษตรอินทรียจ์ งึ ซือ้ (Why) วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
- ปัจจัยภายในหรือจิตวิทยา
- ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร บทบาทของกลุม่ ต่าง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการตัดสิน
     อินทรีย์ (Who participate)
ใจซื้อประกอบด้วย
- ผู้ริเริ่มใช้/ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
- ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้า
  เกษตรอินทรีย์
- ผู้ตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ผู้ซื้อ-ผู้ใช้)
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ตารางที่ 9.1 (ต่อ)
ค�ำถาม 6 Ws และ 1H
ค�ำตอบที่ต้องการทราบ
5. ผูบ้ ริโภคซือ้ สินค้าเกษตรอินทรียเ์ มือ่ ไหร่ (When) โอกาสในการซื้อ
- ช่วงรอบการผลิตในเดือนใด หรือช่วงเทศกาล/
  โอกาสพิเศษ
6. ผูบ้ ริโภคสินค้าเกษตรอินทรียซ์ อื้ ทีไ่ หน (Where) ช่ อ งทางหรื อ แหล่ ง ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตรอินทรีย์
- ร้านโมเดิร์นเทรด
- ร้านกรีน
- ตลาดนัดสีเขียว
- ตลาดระบบสมาชิก
- ตลาดขายตรง
- ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
7. ผูบ้ ริโภคสินค้าเกษตรอินทรียซ์ อื้ อย่างไร (How) ทางเลือกในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

ความสัมพันธ์ของส่วนผสมทางการตลาดและมุมมองของลูกค้า
จากการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
มีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดหรือภาษาอังกฤษ คือ Marketing mix เรียกสั้น ๆ
ว่ า 4P’s ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ (product)  ราคา (price)  การจั ด จ� ำ หน่ า ย (place)  
และการส่งเสริมการตลาด (promotion) ส่วนผสมทางการตลาด คือ เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับสร้าง
การตอบสนองของลู ก ค้ า ในตลาดเป้ า หมาย การวิ เ คราะห์ ส ่ ว นผสมทางการตลาด หรื อ 4P’s
จะเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผู้ขาย/กิจการ/บริษัทที่ต้องการขายสินค้า ซึ่งในการท�ำตลาด
ปัจจุบันการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดจะต้องท�ำการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับมุมมองของลูกค้า
ทีเ่ รียกว่า 4C’s เพือ่ ให้การก�ำหนดกลยุทธ์สว่ นผสมทางการตลาดมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดเป้าหมายและสามารถแข่งขันในตลาดได้
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  แก้ปัญหาให้กับลูกค้า
   (Consumer solution)
●

●

ผลิตภัณฑ์ (Product)
- ความหลากหลาย
- คุณภาพ/การออกแบบ
- คุณสมบัติ
- ชื่อตราสินค้า/
บรรจุภัณฑ์

  ต้นทุนของลูกค้า (Cost)

ราคา (Price)
- รายการราคา
- ส่วนลด
- ระยะเวลาการช�ำระเงิน
- เงื่อนไขการช�ำระเงิน

ตลาด
เป้าหมาย

  ความสะดวก
   (Convenience)
●

การจัดจ�ำหน่าย
(Place)
- ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
- สถานที่
- จ�ำนวนสินค้าคงคลัง
- การขนส่ง

การส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
- การโฆษณา
- การขายโดยใช้พนักงาน
- การส่งเสริมการขาย
- การประชาสัมพันธ์

  การติดต่อสื่อสาร
(Communication)

ภาพที่ 9.1 การวิเคราะห์ 4P’s ควบคู่กับ 4C’s
ที่มา: วิยะดา, 2560
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดควบคู่ไปความสัมพันธ์ของตลาด
เป้าหมายในการท�ำตลาดเกษตรอินทรีย์มีแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Product)  ที่น�ำเสนอขายให้กับลูกค้าต้องสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งลูกค้าจะพิจารณาถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ว่า แก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้หรือไม่ (Consumer solution)  หากสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือมีผลประโยชน์ตรงกับความต้องการลูกค้าย่อมเกิดความพึงพอใจ เช่น การขายผักปลอดภัย
จากสารพิษของโครงการหลวง ได้ใช้กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ด้วยระบบคุณภาพ GAP, GMP, HACCP และใช้เทคโนโลยีระบบท�ำความเย็นแบบสุญญากาศ
เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามสดและสามารถเก็ บ รั ก ษาได้ จะเห็ น ได้ ว ่ า การขายผั ก อิ น ทรี ย ์ ไ ม่ ไ ด้
หมายถึงความลูกค้าจะซื้อการเป็นอินทรีย์ของผักอย่างเดียว แต่ลูกค้ายังต้องการคุณภาพความสด
และการเก็บรักษาผักอินทรีย์ส�ำหรับในการบริโภคด้วย
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2. ราคา (Price) ทีก่ จิ การน�ำเสนอต่อลูกค้า คือ ต้นทุนหรือเงินในกระเป๋าของลูกค้าทีจ่ ะต้อง
จ่าย (Cost) หากลูกค้าพิจารณาแล้วว่า ราคาของผลิตภัณฑ์มีความสมเหตุสมผล คุ้มค่า ลูกค้าก็มี
ความยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์นั้น เช่น การสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพ และตรายี่ห้อ
ท�ำให้สินค้าของโครงการหลวงจ�ำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด แต่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะ
มัน่ ใจในคุณภาพและความปลอดภัย จะเห็นได้วา่ ในตลาดระดับราคาทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
มีความแตกต่างกัน และผู้ซื้อก็มีความเต็มใจซื้อสินค้าเกษตรที่ราคาแพงกว่า หากผู้ซื้อมีความมั่นใจ
ในตรายี่ห้อและคุณภาพ
3. การจัดจ�ำหน่าย (Place) ผลิตภัณฑ์ที่น�ำเสนอในตลาด มีการจัดจ�ำหน่ายโดยใช้ช่องทาง
ใดบ้าง ที่ท�ำให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเข้าถึงได้ง่าย (Convenience) รูปแบบช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย พบว่าแบ่งออกเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้
3.1 ร้านโมเดิร์นเทรด ในประเทศไทย ธุรกิจโมเดิร์นเทรดได้น�ำสินค้าอินทรีย์มา
จ�ำหน่ายนานกว่า 10 ปี เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคให้ความสนใจสุขภาพมากขึน้ ร่วมกับการแข่งขันของกลไก
ตลาด ท�ำให้โมเดิรน์ เทรดบางแห่งต้องการวางต�ำแหน่งร้านของตนแตกต่างจากทีอ่ นื่ โดยการน�ำเสนอ
สินค้าคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งที่ผลิตในประเทศหรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อดึงส่วน
แบ่งการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจของตน ธุรกิจโมเดิร์นเทรดในประเทศไทยที่มีสินค้า
อินทรีย์จ�ำหน่ายคือ Top Super Market, Gourmet Market, Villa Market, Central Foodhall,
Foodland, Big C Extra, Tesco Lotus (Extra) และริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต
3.2 ร้านกรีน ตลาดร้านกรีนเป็นตลาดที่มีความจ�ำเพาะกลุ่มผู้บริโภค เพราะร้าน
กรีนเป็นร้านที่มีนโยบายในการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดยตรง ร้านกรีนแต่ละแห่งจะมีความ
เข้มงวดในการคัดสรรสินค้าที่เข้ามาจ�ำหน่ายแตกต่างกันไป โดยบางร้านให้ความส�ำคัญกับสินค้า
ทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นเกษตรอินทรียจ์ ริง (อาจมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่กไ็ ด้) ในขณะที่
บางร้านอาจยอมรับสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มีการลดหรือควบคุมการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช (เช่น ผักอนามัย) เข้ามาจ�ำหน่ายในร้านค้าของตนได้ ร้านกรีนพบได้ในตัวเมืองที่เป็นชุมชน
ของผู้บริโภคเป็นหลัก การเข้าสู่ธุรกิจร้านกรีนค่อนข้างง่าย เพราะมีการลงทุนต�่ำ และไม่ต้องมีระบบ
การจัดการทีส่ ลับซับซ้อนมาก ดังนัน้ จึงมักจะพบร้านค้าเฉพาะด้านในการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์
ตั้งแต่ในระยะต้นเช่นเดียวกับระบบตลาดท้องถิ่น
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3.3 ตลาดนัดสีเขียว เป็นหนึ่งในช่องทางการขายปลีกสินค้าอินทรีย์ที่เริ่มต้นมา
นานกว่า 30 ปี และคาดว่าจะเป็นตลาดแบบแรกที่จ�ำหน่ายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดแรก ๆ
ทีเ่ กิดขึน้ คือ ตลาดนัดอาหารเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลาดนัดสินค้าปลอดสารเคมี
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครือข่ายเกษตรทางเลือก
ภาคใต้ และตลาดนัดอิม่ บุญ ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการริเริม่ ของโครงการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ผลิตผู้บริโภคเกษตรทางเลือกภาคเหนือ จากความส�ำเร็จของตลาดนัดสีเขียวในช่วงนี้ ท�ำให้มีการ
เปิดตลาดนัดแบบนี้ขึ้นอีกเป็นจ�ำนวนมาก
3.4 ตลาดระบบสมาชิก เป็นรูปแบบการตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของการตลาดเกษตร
อินทรีย์ในต่างประเทศ เป็นช่องทางการตลาดที่พยายามเชื่อมเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงกับผู้บริโภค
แต่ก็อาจมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรผู้ผลิต องค์กรผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการที่เข้ามาจัดการรวบรวม
ผลิตผลและกระจายสินค้า เช่น ระบบ TEIKEI ในประเทศญีป่ นุ่ หรือระบบ Community Supported
Agriculture (CSA) และระบบ BOX ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ระบบตลาดนี้มีหลักการ
พืน้ ฐานว่า ผูบ้ ริโภคจะท�ำตกลงกับเกษตรกรผูผ้ ลิตเพือ่ ซือ้ ผลิตผลเกษตรอินทรียท์ ผี่ ลิตได้ตามฤดูกาล
โดยผู้บริโภคจะช�ำระเงินล่วงหน้าให้กับเกษตรกร หลังจากเก็บเกี่ยวผลิตผลจะถูกจัดส่งไป ณ จุด
กระจายย่อยตามทีต่ กลงแล้วสมาชิกผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นละแวกใกล้เคียงจะเป็นผูม้ ารับผลิตผลด้วยตนเอง
หรืออาจจะจัดส่งไปให้ทบี่ า้ นหรือส�ำนักงานของสมาชิกผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของ
สินค้าเป็นข้อจ�ำกัดพื้นฐานของการตลาดระบบสมาชิก เพราะผู้บริโภคในตลาดระบบนี้จะถูกจ�ำกัด
สิทธิในการเลือกชนิดและปริมาณของผลิตผล ท�ำให้ผู้บริโภคต้องยอมรับชนิดผักอินทรีย์ทุกชนิดที่
ผลิตได้โดยเกษตรกร ซึ่งบ่อยครั้งมักจะมีปัญหาว่า เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะมีชนิดผักใกล้
เคียงกันในช่วงฤดูเดียวกัน จึงท�ำให้ผผู้ ลิตมีผกั อินทรียช์ นิดเดียวกันต่อเนือ่ งกันหลายสัปดาห์ ซึง่ ท�ำให้
ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ว่าไม่คอ่ ยมีความหลากหลายของชนิดผลิตผล ข้อจ�ำกัดอีกอย่างก็คอื ผูบ้ ริโภคบางรายไม่
คุน้ เคยหรือไม่รจู้ กั กับชนิดผักอินทรียท์ ไี่ ด้รบั เช่น ผักพืน้ บ้านบางชนิดทีม่ ตี ามฤดูกาล ท�ำให้เมือ่ ได้รบั
ผักอินทรีย์ไปแล้วไม่รู้จะบริโภคอย่างไร ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
3.5 ตลาดขายตรง ระบบตลาดขายตรงมีลักษณะคล้ายกันกับระบบตลาดสมาชิก
โดยเฉพาะการจัดส่งผักให้กับผู้บริโภคถึงบ้าน/ที่ท�ำงาน ความแตกต่างหลักที่เป็นหัวใจส�ำคัญ คือ
ในระบบตลาดขายตรง ผู้บริโภคไม่จ�ำเป็นต้องสั่งซื้อล่วงหน้า หรือช�ำระเงินล่วงหน้าเป็นรายปี/
รายเดือนให้กับผู้ผลิต แต่สามารถสั่งซื้อสินค้าเมื่อต้องการ และการตลาดขายตรงนี้มักจะด�ำเนินการ
โดยผูป้ ระกอบการไม่ใช่เกษตรกรผูผ้ ลิตเอง ผูป้ ระกอบการเกษตรอินทรียร์ ายแรก ๆ ทีไ่ ด้ทดลองท�ำการ
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ตลาดขายตรง คือ สหกรณ์กรีนเนท ซึง่ ได้ทำ� ตลาดในระบบนีต้ งั้ แต่ปี พ.ศ. 2537 เพือ่ จ�ำหน่ายผลิตผล
เกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผักและอาหารอินทรีย์หลายกลุ่ม เช่น สหกรณ์เกษตรยั่งยืนแม่ทา
และชมรมผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ สุพรรณบุรี แต่กไ็ ม่ประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจ จึงได้ยตุ ริ ะบบตลาด
นี้ในปี พ.ศ. 2547
3.6  ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ท�ำให้
ผู้ประกอบการเริ่มหันมาสนใจกับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์กันบ้าง ซึ่งโดยมาก
มักจะเป็นอาหารส�ำหรับการประชุมของหน่วยงานทีส่ นใจเรือ่ งสุขภาพและสิง่ แวดล้อม  อย่างไรก็ตาม
แม้ ว ่ า ร้ า นอาหารเหล่ า นี้ จ ะมี น โยบายในการจ� ำ หน่ า ยอาหารอิ น ทรี ย ์ แต่ เ นื่ อ งจากข้ อ จ� ำ กั ด
เรื่อง ความหลากหลายและความต่อเนื่องของผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน
ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องเลือกวัตถุดิบที่อาจเป็นเกษตรอินทรีย์แต่ไม่ได้รับการรับรอง หรือแม้แต่
จากระบบเกษตรทั่วไป ท�ำให้การประเมินมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์ (ที่เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ทีม่ กี ารตรวจรับรองมาตรฐาน) ค่อนข้างซับซ้อนมาก เพราะ (ก) มีเมนูอาหารเพียงบางเมนูทใี่ ช้วตั ถุดบิ
ที่เป็นผลิตผลเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบหลัก (ข) ในเมนูอาหารอินทรีย์ มีการสลับการใช้วัตถุดิบ
ทีเ่ ป็นผลิตผลเกษตรอินทรียท์ ผี่ า่ นการตรวจรับรองและไม่ผา่ นการรับรอง และ (ค) มีการเปลีย่ นแปลง
เมนูอาหาร ทีเ่ คยเป็นเมนูอาหารอินทรียม์ าเป็นเมนูอาหารทัว่ ไป/สุขภาพ เพราะไม่สามารถหาวัตถุดบิ
ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ได้ จึงต้องใช้วัตถุดิบจากเกษตรทั่วไป
จากรูปแบบของช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรียข์ า้ งต้น ผูข้ าย/ผูป้ ระกอบการ/กิจการ
ควรจะพิจารณาถึงตลาดเป้าหมายหลักก่อนแล้วจึงเลือกรูปแบบช่องทางการตลาดที่ช่วยในการ
กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังผู้ซื้อและท�ำให้ผู้ซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์มีความสะดวกในการซื้อ
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กิจการมีการสือ่ สารถึงข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์
ถึงประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ราคาทีข่ าย การจ�ำหน่าย  เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ข้อมูลข่าวสาร (Communication)
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ เช่น การขายผักปลอดภัยจากสารพิษของโครงการหลวง ได้ใช้
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป
ตามเทคโนโลยีที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การเลือกใช้การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย ถือเป็น
ทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับการส่งเสริมการตลาดแก่ผขู้ าย เช่น การใช้ไลน์ เฟสบุค๊ และอินสตาแกรม เป็นต้น
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ความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและกลยุทธ์สว่ นผสมการตลาด
หลังจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และกลยุทธ์ส่วนผสมการ
ตลาดเกษตรอินทรีย์ จะเห็นความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ ดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 9.2 ซึ่งผล
จากการวิเคราะห์จะท�ำให้ผขู้ าย/ผูป้ ระกอบการ/กิจการ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจเกษตรอินทรียส์ ามารถก�ำหนด
กลยุทธ์สว่ นผสมทางการตลาดได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย ซึง่ จะท�ำให้เกิด
ความแตกต่างในการแข่งขัน และน�ำไปสูค่ วามได้เปรียบในการแข่งขันภายในตลาดเกษตรอินทรียท์ สี่ ดุ
ตารางที่ 9.2 ความสัมพันธ์การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด
ค�ำถาม 6 Ws และ 1H
ค�ำตอบที่ต้องการทราบ
1. ใครอยู่ในตลาดสินค้า ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
    เกษตรอินทรีย์ (Who) - ประชากรศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- จิตวิทยา
- พฤติกรรมศาสตร์
2. ผูบ้ ริโภคสินค้าเกษตร สิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์
    อินทรีย์ซื้ออะไร
เกษตรอินทรีย์
    (What)
- คุณสมบัตขิ องสินค้าเกษตรอินทรีย์
- องค์ ป ระกอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร
  อินทรีย์
- ความแตกต่างระหว่างสินค้าทัว่ ไป
  กับสินค้าเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การตลาด (4P’s)
ประกอบด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา
การจัดจ�ำหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด

3. ท�ำไมผู้บริโภคสินค้า วัตถุประสงค์ในการซือ้ สินค้าเกษตร
    เกษตรอินทรีย์จึงซื้อ อินทรีย์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
    (Why)
การซือ้
- ปัจจัยภายในหรือจิตวิทยา
- ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
- การส่ ง เสริ ม การตลาด ได้ แ ก่
  การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
- กลยุทธ์ด้านราคา
- ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
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กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
- คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
- รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เช่น
  บรรจุภณ
ั ฑ์เกษตรอินทรีย์ ตราสินค้า
  เกษตรอินทรีย์
- ระดับการรับรองของสินค้า
   เกษตรอินทรีย์
- ความแตกต่างของเรือ่ งราวสินค้า
  เกษตรอินทรีย์

ตารางที่ 9.2 (ต่อ)
ค�ำถาม 6 Ws และ 1H
4. ใครมีส่วนร่วมในการ
    ตัดสินใจซื้อสินค้า
    เกษตรอินทรีย์
    (Who participate)

ค�ำตอบที่ต้องการทราบ
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย
-  ผูร้ เิ ริม่ ใช้/ซือ้ สินค้าเกษตรอินทรีย์
- ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
   สินค้าเกษตรอินทรีย์
- ผูต้ ดั สินใจซือ้ สินค้าเกษตรอินทรีย์
  (ผู้ซื้อ-ผู้ใช้)
5. ผู้บริโภคซื้อสินค้า โอกาสในการซื้อ
    เกษตรอินทรีย์
- ช่วงรอบการผลิตในเดือนใด หรือ
    เมื่อไหร่ (When)
  ช่วงเทศกาล/โอกาสพิเศษ
6. ผู้บริโภคสินค้า
ช่ อ งทางหรื อ แหล่ ง ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคซื้ อ
    เกษตรอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
    ซื้อเมื่อไหร่ (Where) - ร้านโมเดิร์นเทรด
- ร้านกรีน
- ตลาดนัดสีเขียว
- ตลาดระบบสมาชิก
- ตลาดขายตรง
- ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
7. ผู้บริโภคสินค้า
ทางเลื อ กในการซื้ อ สิ น ค้ า เกษตร
    เกษตรอินทรีย์
อินทรีย์
    ซื้ออย่างไร (How)

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
- ใช้กลุ่มอิทธิพลจากโซเซียสมีเดีย
  เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดให้
สอดคล้องกับโอกาสที่ซื้อ
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
- มีหน้าร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
- มีการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
   ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊
   ไลน์ อินสตาแกรม เว็บไซต์

กลยุ ท ธ์ ช ่ อ งทางการกระจาย
และการขนส่งสินค้า
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บทสรุป
ในการท�ำการตลาดเกษตรอินทรีย์ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ/กิจการ ที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ สิ่งที่ควรจะท�ำเป็นสิ่งแรก คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์
โดยประยุกต์ใช้ค�ำถาม 6Ws 1H ได้แก่ 1) ใครอยู่ในตลาดเกษตรอินทรีย์  2) ผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์
ซื้ออะไร  3) ท�ำไมผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์จึงซื้อ  4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร
อินทรีย์  5) ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ซื้อเมื่อไหร่  6) ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ซื้อที่ไหน
และ 7) ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ซื้ออย่างไร หลังจากที่ได้ค�ำตอบจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคแล้ว ขั้นตอนต่อมา คือ การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s ในแง่มุมของผู้ขาย
และวิเคราะห์ 4C’s ในแง่มุมของผู้ซื้อที่เป็นตลาดเป้าหมายในการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งใน
การวิเคราะห์ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์คู่กับการพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ของลูกค้าว่าแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้หรือไม่ 2) ด้านราคา การก�ำหนดราคาขายวิเคราะห์คู่กับที่
ต้นทุนหรือเงินในกระเป๋าของลูกค้าที่จะต้องจ่าย หากลูกค้าพิจารณาแล้วว่าราคาของผลิตภัณฑ์มี
ความสมเหตุ สมผล คุ้มค่า ลูก ค้าก็มีความยินดีที่ จะจ่ายเงินเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์นั้น  3) ด้ านการ
จัดจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่น�ำเสนอในตลาด มีการจัดจ�ำหน่ายโดยใช้ช่องทางใดบ้าง ที่ท�ำให้ลูกค้า
มีความสะดวกในการซือ้ เข้าถึงได้งา่ ย และ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด กิจการมีการสือ่ สารถึงข้อมูล
ข่าวสารของผลิตภัณฑ์ ถึงประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ราคาที่ขาย การจ�ำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูล
ข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ
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